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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 stručný a srozumitelný, chybí výsledky a implikace práce.

4 / 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 – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k
tématu.  Popis  základních  pramenů nebo teoretického rámce je  na standardní  dobré úrovni  a
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15).

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?

Velmi  dobrá  úroveň –  všechny  použité  klíčové  metody  a  postupy  jsou  podrobně  popsány  a
odpovídají  současné vědecké praxi.  Ke škodě práce je autorka v rozboru práce ve skupině a s
klientkou  poměrně  stručná,  uvítala  bych  podrobnější  popis  jednotlivých  sezení,  a  zejména
podrobnější, případně strukturovanější průběžné uvádění zdrojů dat – ne vždy je zcela jasné, zda
informace jsou z pozorování autorky, dokumentace, apod. Triangulace, která byla vhodně vybrána
a nejspíš i provedená, je takto v textu nedostatečně přehledná   15/ max. 20

Prezentace případového materiálu

Má kasuistika všechny podstatné části? 
Mají anamnézy výpovědní hodnotu?  
Je vhodně popsán další vývoj klienta a/nebo 
metody intervence? 
Byly použity přiměřené nástroje hodnocení? 
Je souhrn výstižný a vypovídající?

Případový materiál je zpracován na výborné úrovni, podobně jako v předchozím bodě i tady bych 
uvítala podrobnější popis práce.    

18/ 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?

Velmi  dobrá  úroveň –  výsledky  jsou  srozumitelně  prezentovány  a  jeví  se  jako  správné.
Interpretace  výsledků  jsou  přiměřené.  Slabé  a  silné  stránky  práce  jsou  diskutovány  včetně
implikací  pro interpretace poznatků.  Práce demonstruje  porozumění implikacím diskutovaných
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23).

23 / max. 30
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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.
Jsou diskutovány všechny etické  konflikty  výzkumné činnosti.  Autor  bere v potaz  společensko-
kulturní dopad práce (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?

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.

11 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce

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

Hezky a jednoduše napsaná případová práce, která se zabývá ne moc často využívaným přístupem v 
psychoterapii závislých. Autorka vhodně vybírá kazuistický přístup, který je pro demonstraci 
metodiky výborně využitelný, rešerše je na dobré úrovni – snad bych uvítala případný krátký přehled 
aktuálních výzkumů v dané problematice, pokud nějaké jsou. Za největší slabinu práce považuji 
zbytečnou stručnost autorky, zejména v praktické části bych uvítala podrobnější popis – jak kvůli 
demonstraci metody, tak i z metodologického hlediska, pro lepší/zřetelnější uvedení triangulace dat. 
nebýt tohto nedostatku, práci bych byla hodnotila jako výbornou. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Objevili se v příadu klientky, či v jiných případech, i nějaké negativní účinky 
dramaterapie/psychodrama na průběh léčby? Jak jim případně lze předcházet?

2. Jaká doporučení byste na základě Vaší práce dala pro ostatní TK?
Body celkem 100 / max. 120 bodů

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře

Datum 1. 6. 2015
Jméno a příjmení, podpis Mgr. Lenka Reichelová
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