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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   Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 16/ 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? 

nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

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? 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

 

18 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné činnosti? 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 10 / 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 / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Predložená bakalárska práca ako celok  je logicky štrukturovaná. Napriek strohému, viac či menej 
odrážkovému štýlu spracovania a nedôslednosti pri priebežnom odkazovaní na zdroje (s. 14) či  
formálnych nepresnostiach (normostrana, uvádzanie titulov pri citovaných autoroch) považujem 
teoretickú analýzu za funkčnú.  
Oceňujem výber témy práce a celkový dizajn výskumu. Použitie humoru pri koncipovaní 
výskumného nástroja je neštandardné, ale vyzerá to, že autorke stávka na neformálnosť vyšla 
(získala 54 respondentov) . 

Doplňující otázky k obhajobě  Existujú nejaké vnútorné normy prevádzkovateľov, ktoré by regulovali konzumáciu alkoholu 
zamestnancov? (s. 13) 

 Na základe čoho ste stanovili počet respondentov (v súvislosti s tvrdením na s. 39)? 

 V použitom dotazníku sú aj otázky, ktoré ste v analýze nevyhodnotili – z akého dôvodu? Aká 
bola funkčnosť otázok napr. na konzumentské správanie respondentov (s. 61)? 

 Čo z realizovaného výskumu vyplýva pre adiktológa?  Aké možnosti intervencií 
vidíte/navrhujete? 

Body celkem 69 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  29.5. 2013 

Jméno a příjmení, podpis PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.  
 

 
 


