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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? 

Abstrakt je na první pohled úplný a strukturovaný, ale při bližším prozkoumání neobsahuje 
východiska (v tomto odstavci jsou zevrubně popsány cíle a některé aspekty použitých metod) a 
obsah jednotlivých částí je zmatený. Přesto má určitou výpovědní hodnotu. 

3 / 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? 

Práce není v úvodu přesvědčivě zdůvodněna, výzkumný problém není explicitně pojmenován 
(autorka se zde zabývá v podstatě pouze definicí pojmů). Kapitoly týkající se vztahové vazby 
považuji za velmi dobře zpracované, ačkoliv vnímám jistý terminologický rozpor mezi vztahovou 
vazbou u dětí a u dospělých, který autorka nijak nereflektuje. Za problematické považuji samotné 
vymezení pojmu online gambling. Pro účely následného výzkumu autorka přijímá jeho zařazení 
pod závislost na internetu (viz použitou metodu pro zjištění závislosti v dotazníku), což může být 
pochopitelné ve vztahu k osobě vedoucí bakalářské práce, nicméně v textu postrádám pro její 
rozhodnutí jakékoliv argumenty, nebo i jen toto konstatování. Autorka kapitolou 3.1 deklaruje 
„vymezení pojmu online gambling“, ale fakticky se zabývá pouze diagnostickými kritérii 
patologického hráčství jako takového, podobně v kapitole 3.3 se věnuje závislosti na internetu, 
jen ve druhém odstavci na str. 16 se pokouší o stručné pojmenování společných znaků závislosti 
na hazardu a závislosti na internetu. Práce s literaturou je v této části na zdánlivě dobré úrovni, 
autorka cituje řadu zahraničních článků, ale ne vždy zcela přesně. Např. na str. 14 tvrdí, že „výskyt 

14 / max. 20 
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problémového online hráčství je až 64% v běžné populaci (Blaszczynski, 2013)“, původní zdroj 
uvádí: „evidence indicates problem gambling rates of 4–20%, reaching as high as 64%, have been 
reported among internet gamblers“ (Blaszczynski navíc cituje jinou práci, takže se jedná o 
sekundární citaci, která není přiznaná: Gainsbury S. Internet Gambling: Current Research Findings 
and Implications. Springer, NY, USA (2012).) 

Celkový dojem z teoretické části je ale vesměs dobrý. Je vidět, že si autorka dala poměrně velkou 
práci s vyhledáním relevantních informací, jen je škoda, že v jejich zpracování není kritičtější a 
v citacích důslednější. Velkým přínosem je přehled realizovaných výzkumů sledujících souvislost 
mezi vztahovou vazbou a závislostí na internetu, potažmo hazardu v kapitole 4. 

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? 

Stanovenému cíli odpovídají formulované hypotézy i navržený design výzkumu. Vše je popsáno 
srozumitelně a jasně, popis umožňuje replikaci, dotazník je v příloze. Za nejzásadnější nedostatek 
považuji nepřesvědčivou definici online gamblingu (jako podtypu závislosti na internetu), z toho 
vyplývající využití podle mého názoru nepříliš vhodného nástroje pro jeho zjišťování 
(modifikovaná škála závislosti na internetu dle Šmahela et al., 2010) a s tím související spornou 
validitu výzkumu. 

12 / 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 

Výsledky jsou strukturované přehledně a zdají se být správné. I zde se ale najdou nedostatky. 
Procenta počítaná z celkového počtu bez ohledu na pohlaví či věk (tabulka 4) nebo vzdělání či 
zaměstnání (tabulka 5) jsou poměrně matoucí a neumožňují rychlé srovnání v rámci dané 
kategorie (stejně potom v tabulkách 11-13 z hlediska závislosti, což znepřehledňuje výsledky 
k ověření hypotéz). V textu jsou pak sice mnohdy přepočítána na relativní počty v rámci určitých 
kategorií, ale to je opět matoucí, protože v tabulkách a textu se vyskytují jiná čísla.  

Autorka také uvádí, že rozhoduje o platnosti hypotéz na základě výsledků chí-kvadrát a t-testů 
(z povahy dat se zdá, že velice vhodně), nicméně konkrétní hodnoty kritérií či alespoň 
statistických významností (p-value) neuvádí, a tak je obtížné rozhodnout, zda postupovala 
správně.  

19 / max. 30 
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výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Diskuze se zabývá jak metodologickými otázkami, tak srovnáním vlastních výsledků s výsledky 
dalších výzkumů (bohužel pouze dvou, ačkoliv v teorii se zmiňuje v kapitole 4 celkem o pěti).  

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

Bez problému ve vztahu k respondentům, explicitně popsáno. V diskuzi zmínka o problému ve 
vztahu k provozovatelům online hazardu.  

7 / 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? 

Práce je úplná, logicky strukturovaná, bez formálních chyb. Tematicky je aktuální a může být 
přínosná. 

 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Práce má velmi aktuální téma, bohaté odborné zdroje a poměrně ambiciózní metody, ale trpí 
určitou nedůsledností a menší kritičností autorky. Nedostatky podrobněji popsané v předchozích 
odstavcích jsou vyváženy tím, že na relativně malém místě je koncentrováno mnoho aktuálních 
informací a nových pohledů na relativně nové fenomény, což by činilo potíže skloubit dohromady i 
zkušeným tvůrcům, a proto jsou jisté ohledy na autorku předložené práce na místě. Za největší 
přínos práce považuji teoretické zpracování tématiky vztahové vazby v souvislosti se závislostí na 
internetu a na hazardu, a zároveň za největší slabinu považuji to, že problematika závislosti na 
online hazardu není pojata dostatečně kriticky a že se autorka neodhodlala k její jednoznačné 
klasifikaci. Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, autorka prokazuje 
dostatečnou schopnost práce s literaturou a dovednost navrhnout a realizovat výzkum přiměřeného 
rozsahu. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Zdůvodněte použití Šmahelova dotazníku (resp. zařazení závislosti na online hazardním hraní 
pod závislost na internetu) v porovnání s možností využít (třeba i modifikované) dotazníky 
pro patologické hráčství (PGSI či SOGS) (resp. zařazení závislosti na online hazardním hraní 
pod patologické hráčství). 

2. Má Váš výzkum nějaké možnosti praktického využití v adiktologii? Lze navrhnout nějaké 
intervence s využitím teorie vztahových vazeb? 

3. Popište podrobněji problémy se zveřejňováním odkazů na Váš dotazník na stránkách 
provozovatelů hazardních či spřízněných webů. Mohly tyto problémy nějak ovlivnit validitu 
výzkumu? Pokud ano, jak? 

Body celkem 66 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  6. 5. 2015 
Jméno a příjmení, podpis 

Jaroslav Vacek 
 
 

 


