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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Porovnání kvality života léčených a neléčených gamblerů - kvantitativní metodou 

Autor Lucie Hélová 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Barbara Janíková 

 
 

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? 

Chybí východiska a výsledky, popis metod, stejně jako celý abstrakt, je příliš stručný. 

2 / 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? 

Zdůvodnění práce je stručné a nepřesvědčivé, autorka se odvolává na aktuálnost tématu, ale 

necituje žádnou literaturu ani nehledá potenciální využití předpokládaných výsledků. Teoretická 

část obsahuje všechny klíčové informace, je strukturovaná na velmi krátké kapitoly, což je sice 

přehledné, ale na úkor čtivosti a plynulosti. Z textu je jen velmi málo patrný přínos samotné 

autorky, většinou cituje stručné informace, které nejsou navzájem provázané, text působí 

odrážkovitě. Citace online zdrojů nejsou správné dle citačních norem. Použitá literatura je 

vhodná, ale poměrně strohá, autorka se opírá v podstatě jen o základní zdroje dostupné v češtině. 

Za nejvíce přínosnou považuji kapitolu 3 zabývající se kvalitou života patologických hráčů, 

nicméně i té chybí kritický pohled a syntéza tří předložených kategorizací dopadů.  

10 / 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? 

Cíl a výzkumné otázky jsou formulovány jasně. Popis použitých metod tvorby a analýzy dat je 

podrobný a jejich výběr dobře zdůvodněný. Popisu výběru výzkumného souboru by šlo věnovat 

více prostoru vzhledem k ambicím zobecnit získané výsledky.  

14 / 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? 

Výsledky výzkumu jsou prezentovány velmi stručně, nejprve v tabulkách a grafech a potom 

striktně podle výzkumných otázek. Stručnost v tomto případě není na škodu. Diskuze se nezabývá 

možnými metodologickými omezeními, ale stručně interpretuje výsledky v jednotlivých 

doménách kvality života z hlediska psychosociálního fungování patologických hráčů a srovnává 

vlastní výsledky s výsledky dalšího (dle autorky jediného srovnatelného) výzkumu (Symonová, 

2014). 

20 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Diskutuje etické konflikty výzkumné činnosti? 

Bez problému, explicitně zmíněno. 

8 / 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? 

Práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je zpracována na dostatečné 

úrovni, jsou dodrženy všechny zásady logické i formální strukturace textu. 

8 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem, ale úroveň jejího zpracování je pouze 

průměrná. Teoretická část je stručná a spíše strohá, ale pokrývá vzhledem k cíli adekvátní témata, 

bohužel v ní není příliš patrný vnos samotné autorky, jde spíše o kompilaci základní literatury než o 

kritický přehled. Na druhou stranu za přínosnou považuji kapitolu 3, která přináší přehled literatury 

zabývající se dopady patologického hráčství na kvalitu života gamblerů. V praktické části autorka 

prokazuje schopnost realizovat poměrně náročné dotazníkové šetření, náročnost její práce je patrná 

z poměrně rozsáhlého souboru hráčů, kteří nejsou v kontaktu s žádným léčebným zařízením. Jak 

teoretická část, tak diskuze vykazuje určité nedostatky, které ale vyvažuje poctivé zpracování 

výzkumu. Více kritičnosti a sebekritičnosti by autorce neuškodilo, nicméně i v této podobě práce 

splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si vysvětlujete zjištěné rozdíly v kvalitě života hráčů ve Vaší práci a v práci kolegyně 

Symonové? 

2. Jak lze koncept kvality života využít v klinické praxi u gamblerů? 

Body celkem 62 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  6. 5. 2015 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 


