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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?

Výborná úroveň –  kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující  všechny
klíčové informace (5).

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?

Výborná  úroveň  Autorka  výtečně  propojuje  teoretické  poznatky  oboru
adiktologie  s  poznatky  ošetřovatelství,  v  nejlepším  smyslu  slova
interdisciplinární.  Ohraničuje  téma práce,  a věnuje se přehledu dostupných
poznatků k tématu.  Argumentace použitá v práci může být inovativní a pro
obor přínosná (16-20).

19 / max. 20

Použité metody a logika struktury 
práce  
Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle 
práce, výzkumné otázky či hypotézy?

20 / max. 20
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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?

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně
popsány a splňují nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor
přínosné.  Velmi  vhodně  je  použita  kombinace  jednoduchého dotazníkového
šetření s hlubším kvalitativním výzkumem. 

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?

Výborná  úroveň –  výsledky  prezentovány  srozumitelně  a  jeví  se  jako
správné. Správná interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním
možných alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce
včetně  implikací  pro  interpretace  poznatků.  Výsledky  jsou  diskutovány  v
kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji
nových technik a postupů). Již při provádění výzkumu autorka počítá s jeho
vlivem na stávající stav v daném okresu. 

30 / max. 30

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

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou
dostatečně ošetřeny, respekt vůči etickým pravidlám je patrný z celého textu
práce. Autorka bere v potaz společensko-kulturní dopad práce, dopad práce je
i jedním z cílů sám osobě (9-10).

10 / 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?

15 / max. 15
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Má práce dostatečný či přiměřený 
rozsah?
Je práce logicky uspořádána?
Je práce z formálního hlediska bez 
chyb?

Výborná  úroveň –  práce  je  originální  a  přínosná  pro  rozvoj  nejen  oboru
adiktologie, ale troufám si říct, že i pro rozvoj současné ošetřovatelské praxe.
Je  ukázkovým  příkladem  dobrého  interdicsiplinárního  propojení  poznatků  a
jejich iomplementace do praxe.
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Celkové hodnocení úrovně práce

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

Výborně zvládnutá práce, teoretickým uchopením počínaje, přes vhodný výběr 
metodologie až po skvělou realizaci výzkumu, kdy samotný výzkum se stal, v 
dobrém slova smyslu, intervencí do současného stavu „vybraného“ okresu. Při 
tom všem byla práce čtivá, přehledná, strukturovaná. Práci s radostí hodnotím 
stupněm „výborně“.
Prosím autorku o brzkou publikaci výzkumu (nejen jeho výsledků, ale i celého 
provedení) před odbornými fóry obou disciplin, aby i ostatní „nevybrané“ okresy 
mohly z tohoto výzkumu těžit. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si vysvětlujete poměrně nízkou návratnost dotazníků? 
2. Máte v plánu další kroky v implementaci Screeningu a krátké intervence ve

Vašem okresu?
Body celkem 99 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum 28. 8. 2014
Jméno a příjmení, podpis Mgr. Lenka Reichelová
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