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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, 
je příliš dlouhý, je matoucí (3-4). 

 

4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována standardním 
způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu byla vybrána adekvátní odborná literatura. 
V práci je referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. Byla provedena rešerše 
předešlých výzkumů (ale jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 
referováno (5-10). 

 
10 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 15/ max. 20 



Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně konzistentní. Některé interpretace výsledků 
jsou přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek (9-16). 

 

16 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné činnosti? 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8). 

 
8 / max. 10 



Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 
zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 
formální strukturace textu (8-11) 

11 / max. 15 

 

  



Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Oceňujem výber témy bakalárskej práce – je to relatívne nová téma v rámci odborného diskurzu, 
ktorej lokálna podoba je naďalej v procese tvorby. 
K  teoretickému a empirickému spracovaniu mam niekoľko výhrad:  

- Väčšina teoretickej analýzy sa netýka sledovanej témy – ťažisko teoretickej časti som 
očakávala v kapitole 6, resp. 5, obsahom aj rozsahom (primárne k téme sa vzťahuje len 3 
resp. 8 strán textu z 25) – vo výskume používaný pojem sekundárna výmena nie je v teórii 
analyzovaný 

- Kapitoly sú spracované bez vzájomnej väzby – napr. kap. 3, 4 – tak strohé kapitoly 
nepovažujem za funkčné 

- Práca s literatúrou nie je dôsledná – autorka nepoužíva pôvodné zdroje dát, chýbajú 
interpretácie faktov, def. pojmov neuvádza ako citáty 

- Všeobecné informácie o nízkoprahových adiktologických službách autorka spracovala bez 
odkazov na aktuálne pramene – koncepcia, certifikačné štandardy, platná legislatíva  

- Fokusní skupiny sú metódou (s. 18), platí skratka DUO (s.19) ci OUD (s.20,21)? 
- Výberový súbor je neporovnateľný a tým cieľ výskumu nie je možné naplniť (situáciu 

komplikuje aj viacnásobnosť výskumného cieľa – s. 27) 
- ex-user, zamestnaný ako terénny sociálny pracovník nenaplňuje vymedzenie peer worku 

a tak spochybňujem celú analýzu dát  - pracuje ako bežný TP, kontaktný pracovník – nemá de 
facto nič spoločné s inými typmi peer-worku, ktoré autorka analyzuje 
 

Doplňující otázky k obhajobě - Vysvetlite tvrdenie na s. 12: „Samozřejmostí je neodkladná péče ve formě poskytování první 
pomoci“ 

- Na základe akých kritérií ste vyberali respondentov (vybrané programy peer worku) – s. 27? 
- Z akých dôvodov ste do výskumného súboru zaradili ex-usera? V čom napĺňa kritériá peer 

work? 

Body celkem 64 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 
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