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Autor Bc. Pavla Geyerová 

Vedoucí práce PhDr. Lenka Čablová  

Oponent práce Mgr. Lenka Reichelová 

 
 

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 je dobře zpracovaný, obsahuje vše podstatné, odkazuje však na statistickou významnost 
výsledků, kterou autorka poté v práci nezjišťovala/nepopisovala. 

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? 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena adekvátní odborná literatura k tématu, autorka hodně 
prostoru věnuje teoretickému popisu závislosti a výživy, poměrně malý prostor věnuje jejich 
souvislosti, nicméně zohledňuje i práce zahraničních autorů, vzhledem k dosud v adiktologii málo 
zpracovanému tématu je toto rozdělení rešerše přijatelné.  

 
20 / max. 20 



 

2 

 

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? 

Dobrá úroveň  - autorka použila jednoduchý dizajn práce, který je pro tuto sondu poměrně 
vhodným nástrojem, nicméně při zpracování a interpretaci dat se objevují chyby (výpočet 
průměrného BMI z průměrné výšky a váhy, na základě toho pak vyjádření, že klienti mají 
optimální váhu, vyvozování závěrů pouze z prostého porovnání procent Denní doporučené dávky 
tam, kde by bylo na místě použít sofistikovanější statistické metody, přičemž autorka své výroky 
ani nerelativizuje, neupozorňuje na fakt, že není známa významnost rozdílů. 

10/ 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? 

Dobrá úroveň – když pominu chyby uvedené výše, výsledky jsou srozumitelně prezentovány a 
mnohé z nich se jeví jako správné. Autorka se zamýšlí nad příčinami změn, vhodné by bylo přinést 
více alternativ pro vysvětlaní prezentovaných výsledků 

  

16 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Etické aspekty práce byly vhodně ošetřeny 

10 / max. 10 



 

3 

 

činnosti? 

 

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 přináší zajímavé, dosud málo zkoumané informace o změnách 
stravovacích návyků v průběhu léčby, což je jejím největším přínosem, samotné zpracování 
výsledků ale bohužel neumožňuje spoléhat na významnost těchto dat. 

10 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce přináší zajímavé informace o změně stravovacích návyků v průběhu léčby, což je důležitý, ale 
dlouho opomíjený aspekt procesu zotavování závislých. Největší slabinou práce je bohužel 
zpracování a interpretace dat, kde autorka nevyužila možnost ověřit významnost změn v návycích 
některou ze sofistikovanějších statistických metod, než je jen porovnání průměru, což snižuje 
hodnotu celé práce. Pokud by byly tyto data lépe zpracované a potvrdila by se významnost změn, 
bylo by zajímavé tyto výsledky i publikovat v odborném časopise. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Čím si vysvětlujete tak nízkou hodnotu obilovin a zeleniny v jídelníčku během pobytu 
v léčebně? Je možné, že klienti zapomínali uvádět některé přílohové potraviny (např. 
knedlíky)? 

2. Jak byste vysvětlila potřebu zvýšeného příjmu sladkostí u klientů v prvních měsících 
abstinence? Setkala jste se s tímto problémem v odborné literatuře? 

Body celkem 71 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  31. 8. 2013 

Jméno a příjmení, podpis Lenka Reichelová  
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