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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Současná podoba incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních 

Autor Bc. Tereza Meruňková 

Vedoucí práce Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.  

Oponent práce Mgr. Andrea Sudíková 

 
 

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? 

Výborná úroveň – Abstrakt je srozumitelný, jasný a dobře strukturovaný. Obsahuje všechny 
podstatné položky, má přiměřený rozsah a koresponduje s obsahem práce. 

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 – Zdůvodnění a význam práce jsou jasně formulovány. Teoretický kontext 
výzkumu je dobře zpracován, zohledňuje i práce zahraničních autorů. 

15 / 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? 

Výborná úroveň – Práce má logickou strukturu, zvolené metody a postupy odpovídají jejím cílům i 
charakteru zvoleného tématu práce. Cíle, vč. těch dílčích, byly jasně definovány. 

 

17/ 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? 

Výborná úroveň – Autorka téma (včetně výsledků výzkumu) zpracovala a prezentuje přehledně a 
srozumitelně, nabízí doporučení v duchu zjištěných závěrů. Své závěry diskutuje a kriticky 
reflektuje. 

 

25/ max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Dobrá úroveň – Autorka v práci zmiňuje etické aspekty výzkumu a ošetřuje zájmy jeho účastníků, 
nicméně pojetí kapitoly vnímám spíš  jako formální a teoretické. V přílohách postrádám 
informovaný souhas pro klientku, na níž byla demonstrována efektivita incentiví terapie (v 
kapitole je zmiňován). Pokud by šlo o stejný informovaný souhlas jako pro informanty výzkumu, 
pak v něm postrádám vysvětlení pojmu incentivní terapie. 

5 / max. 10 
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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? 

Výborná úroveň – Celkově velmi dobré úrovni práce škodí gramatické a stylistické chyby, místy 
krkolomné překlady a nepozornosti autorky. Slabším místem je kapitola demonstrující případovou 
práci. Autorka zde užívá místy více literární než odborný jazyk, členění kapitoly má nejasnou 
strukturu. 

Jinak práci vnímám jako přínosnou a tématicky zajímavou, jistě má potenciál pomoci zvýšit zájem 
o incentivní terapii, což je i jedním z jejích cílů. Uspořádání práce je logické, má přiměřený a 
dostatečný rozsah, pestré členění kapitol, svými názvy splývají snad jen názvy kapitol 2.4, 2.7. a 
2.8. Oceňuji pátrání po historii incentivní terapie v jednotlivých zařízeních, zájem o zkušenosti 
pracovníků s incentivní terapií z více stran (výhody a nevýhody, vliv na motivaci, účinnost), 
propojení tématu incentivní terapie a příp. destrukce motivace a jako přínosnou vnímám i 
formulaci postřehu pracovníků, že incentivní terapie je účinným prostředkem k udržení těhotných 
uživatelek v nízkoprahových službách. 

13 / max. 15 

 

 
 
 

  



 

4 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce mapuje dostupné podoby práce s těhotnými uživatelkami drog formou incentivní terapie ve 
dvou vybraných adiktologických zařízeních v České republice. Zabývá se i historií zavedení této formy 
práce v jednotlivých zařízeních, zkušenostmi pracovníků i konkrétními podobami incentivní terapie v 
tom kterém zařízení. Autorka zvolila tedy téma atraktivní i mírně kontroverzní, což sama reflektuje. 
Má ambici pomoci rozšířit incentivní terapii v adiktologických službách, což v závěru formuluje jako 
jedno z doporučení. 
Jedná se o práci zajímavou a zdařilou, kterou autorce místy kazí zbytečné stylistické a gramatické 
chyby v jinak vydařeném  textu. Opomenutí jsem zaznamenala i na etické rovině výzkumu. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Doporučila byste použití incentivní terapie event. i pro jinou cílovou skupinu uživatelů drog? 
2. Jaká další vhodná incentiva byste případně volila pro práci s těhotnými uživatelkami drog, 

která nebyla uvedena ve výzkumné práci? 

Body celkem 80 max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře. 

Datum   
Jméno a příjmení, podpis Andrea Sudíková  
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 

 

 


