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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? 

Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm 
chybí jeden či více klíčových částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či 
diskutovaných poznatků (1-2). 
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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). 
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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 reliabilitě a validitě dat? 
Má práce logickou strukturu? 

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové 
metody a postupy jsou podrobně popsány a 
odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků 
Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 
Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 
Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou 
srozumitelně prezentovány a jeví se jako 
správné. Interpretace výsledků jsou přiměřené. 
Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány 
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Jsou závěry korektní? 
Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 
Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 
Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 

včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Práce demonstruje porozumění implikacím 
diskutovaných poznatků pro další výzkum nebo 
opatření (17-23). 

Etické aspekty práce 
Byly vzaty v úvahu etické otázky? 
Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 
Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné činnosti? 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická 
pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-
8). 
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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? 

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) 
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Celkové hodnocení úrovně práce 

 

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

Autorka ve své bakalářské zpracovává téma kvality života ve skupině léčených a neléčených patologických hráčů, zkoumá míru závislosti a 
zjišťuje, zda má míra závislosti vliv na kvalitu života hráčů. Práce je strukturovaná a přehledná, přináší zajímavá zjištění, nicméně má 
některé nedostatky: v abstraktu nejsou popsány hlavní výsledky a implikace, teoretická část práce se sestává převážně z částí citované 
literatury, nicméně jako přehled dosavadních poznatků je dostačující. Ve výzkumné části autorka představuje design výzkumu, výsledky a 
diskutuje závěry. Data byla sesbírána v léčebných zařízeních a v terénu v prostředí heren a kasin (není popsán způsob výběru těchto 
institucí), což nebylo jistě jednoduché a svědčí o dobrých komunikačních schopnostech autorky. Výsledky jsou zpracovány přehledně, 
autorka v diskusi srovnává výsledky práce s jiným výzkumem, nevěnuje se tolik diskusi k možným zkreslením vlivem užitých metod a 
způsobu sběru dat. Dojem z práce ruší formální chyby jako např. citace za tečkou, či občasné hovorové obraty jako např.“ hodnota 
léčených hráčů vyšla….“. Celkově práci hodnotím jako inovativní a přínosnou. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Doplňte, prosím, informaci o tom, jak byli respondenti oslovováni „před Adiktologickou ambulancí v Olomouci“.  
2. Jak mohou využít výsledky Vaší práce léčebné programy? 

Body celkem 61bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře  

Datum  9.6.2016 

Jméno a příjmení, podpis Mgr. Barbara Janíková  

 


