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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

 

Strukturovaný, úplný abstrakt v přiměřeném rozsahu. Dalo by se vytknout neuvedení rozsahu 
výzkumného souboru nebo příliš obecné shrnutí výsledků, ale normy diplomových prací jsou 
naplněny dostatečně. 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce je jak po osobní, tak po odborné stránce jasné a logické. Akcentace tématiky 
poranění páteře a poškození míchy na úkor alkoholu a souvisejících adiktologických témat je 
pochopitelná a vhodná. Velmi povedený je přehled zahraničních studií zpracovaných v kapitole 6, 
který obě témata spojuje a přesvědčivě vede čtenáře k formulaci cíle. Autorka strukturuje text a 
cituje vhodně a kreativně, citované uvádí do vzájemných souvislostí. Citace jsou přiměřené, 
bezchybné a bohaté, a to včetně zahraniční literatury. Rozdělení použité literatury do skupin dle 
typu zdroje je nadbytečné až matoucí, citované internetové stránky by měly být specifikované 
zcela konkrétně a uvedené včetně názvu stránky (standardní citace dle APA), naopak v seznamu 
použité literatury by neměly být zmiňovány odkazy na webové stránky institucí, které jsou 
v poznámkách pod čarou uvedeny pouze pro upřesnění nebo jako zdroj dalších rozšiřujících 
informací pro případ hlubšího zájmu čtenáře, ale při stavbě textu jako takového použity nebyly. 

18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Ukázková práce z hlediska výzkumné metodiky obecně a statistického zpracování obzvlášť, vše 
jasně, stručně a dostatečně popsáno. 20 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou prezentovány standardní formou, srozumitelně a přehledně. Za největší devízy lze 
považovat značný rozsah výzkumného souboru (cca 3 % populace) a statistické zpracování. 
Výsledky se jeví jako správné. Diskuze je obsáhlá a strukturovaná, autorce bych pro potřeby 
dalšího publikování doporučil věnovat se v ní o trochu více otázkám validity a reliability (např. 
online metoda sběru a také částečná autonominace respondentů mohly výběr a tím i výsledky 

28 / max. 30 
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zkreslit). Toto je ale jediná výtka – srovnání s výsledky obdobných studií, úvaha nad systémem 
služeb i praktická doporučení jsou na výbornou.  

Etické aspekty práce Zohledněno, popsáno, bez problémů.  10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Zaměřením originální, zpracováním poctivá, diskuzí kritická, prakticky přínosná práce. Úplná, 
logicky postavená, formálně bezchybná, v přiměřeném rozsahu.  13 / max. 15 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Autorka si vybrala jedno z nejběžnějších adiktologických témat ale aplikovala ho teoreticky i 
výzkumně na úzce vymezenou populaci zdravotně postižených, čímž vytvořila originální příspěvek 
pro pochopení specifické cílové skupiny v adiktologických službách. V teoretické části autorka 
prokázala schopnost přetavit osobní zkušenosti a nadšení spolu s nastudovanými českými zdroji i 
zahraničními studiemi do kompaktního odborného textu, a to na úrovni plně odpovídající 
požadavkům na diplomové práce kladeným. V praktické části zase prokázala vytrvalost a preciznost 
při práci s kvantitativními daty, v diskuzi pak nadhled a kritické myšlení. Výše zmíněné výtky je třeba 
chápat spíše jako návrhy na dotažení práce k dokonalosti pro potřeby dalšího publikování 
v obdobném časopise. Nejen na základě srovnání s citovanou literaturou se domnívám, že rozsah 
souboru a preciznost zpracování snese srovnání i v mezinárodním měřítku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Pokuste se shrnout argumenty podporující a podrývající validitu a reliabilitu Vašeho 
výzkumu.  

2. Jak můžete využít zjištění z diplomové práce Vy osobně? 
Body celkem 94 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  19. 6. 2013 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 
 


