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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Výskyt a souvislosti užívání alkoholu u osob po poškození míchy 

Autorka Bc. Dominika Horáková, DiS. 

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek  

Oponent práce PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD. 

 
 

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? 

Abstrakt predloženej diplomovej práce je kvalitne spracovaný, v primeranom 
rozsahu, obsahuje všetky kľúčové informácie a plne korešponduje s obsahom 
práce. 

5 / 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? 

Téma práce je konkrétne vyšpecifikovaná, jej spracovanie považujem za prínosné 
pre obor – autorka spracovala tému, ktorá doteraz v ČR skúmaná nebola. Rešerš 
odbornej literatúry, ako aj prácu s literatúrou považujem za primeranú, nechýba 
prehľad realizovaných zahraničných štúdií. 

 

 

15 / max. 20 
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Použité metody a logika struktury práce   

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? 

Realizovaný orientačný výskum považujem za precízne spracovaný, všetky 
použité metódy a postupy sú podrobne popísané a spĺňajú nároky na vedeckú 
prácu.  

 

 
20/ max. 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? 

Výskumné zistenia sú prezentované zrozumiteľne a javia sa ako správne, ich 
výpovednú hodnotu zvyšuje počet respondentov (N=237). Autorka zistenia 
primerane, kriticky interpretuje. V závere formuluje konkrétne odporúčania, 
realizovateľné v praxi, i námety na ďalšie výskumné šetrenia.  

 

 25 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné činnosti? 

Etické pravidlá výskumu sú adekvátne ošetrené, aj tomuto aspektu práce autorka 
venovala náležitú pozornosť. 

 
10 / max. 10 
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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? 

Predloženú diplomovú prácu považujem za originálnu, prínosnú pre rozvoj oboru. 
Autorka venovala pozornosť nielen obsahu ale aj forme a výsledkom je logicky 
štrukturovaný akademický text.  

 
12 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Oceňujem samotný výber témy diplomovej práce – autorka využila svoje doterajšie praktické 
profesné skúsenosti zo sociálnej práce so špecifickou cieľovou skupinou, neformálne kontakty na ňu  
a znalosť potrieb a životného štýlu ľudí s poškodením miechy a rozhodla sa zamerať na doteraz 
v našom obore a prostredí nepreskúmanú tému – mieru a kontext konzumácie legálnej návykovej 
látky – alkoholu. Výsledkom je originálny a prínosný text. 
Predloženú diplomovú prácu hodnotím preto pozitívne, po obsahovej aj formálnej stránke. 
Vzhľadom na študovaný odbor by bolo žiaduce podrobnejšie rozpracovať kapitolu 4 (s. 26 – len 
podklady, v odrážkach bez spracovania) a vôbec zvážiť štruktúru teoretickej analýzy problematiky, 
kde kap. 5,6 a 4 by mali mať dominantné postavenie, aj rozsahom. K realizovanému výskumu 
nemám pripomienky, autorka dodržala štandardné postupy. 

Doplňující otázky k obhajobě  Čo z vami realizovaného výskumu vyplynulo pre adiktologické služby? 

 Aké výhody a  naopak aké limity má vami zvolená metodika výskumu? 
 

Body celkem 89/ max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  27.5. 2013 

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

 

 
 


