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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Spotřeba injekčního materiálu klienty pražských harm reduction služeb v závislosti na vzorcích užívání 

Autor Hana Švůgerová 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Roman Gabrhelík 

 
 

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? 

Kvalitně zpracovaný strukturovaný souhrn v přiměřeném rozsahu obsahující všechny klíčové 
informace. 

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? 

Teoretická část je obsahově bohatá a pojímá problematiku výměny injekčního materiálu velmi 
široce, což ale není na úkor kvality v klíčových kapitolách (zejm. 3.1 a celá kapitola 4). Citace jsou 
vhodné, dle citačních norem, pouze zastoupení zahraničních zdrojů by mohlo být větší.  

17 / 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? 

Jasně stanovené cíle a výzkumné otázky, velmi dobře a podrobně popsaná metodika včetně 
způsobu analýzy dat. Trochu škoda, že autorka rezignovala na původně plánovaný postup sběru 
dat včetně identifikačních kódů klientů, který by významně zpřesnil reprezentativitu výzkumného 
souboru z hlediska frekvence kontaktu s nízkoprahovou službou. Ale i tak se jedná 
z metodologického hlediska o velmi zdařilou práci, z níž je patrné velké nasazení a poctivost 
autorky. 

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? 

Výsledky jsou prezentovány přehledně a zdají se být správné. Jsou zodpovězeny všechny 
výzkumné otázky (data sice nabízejí i další možnosti zpracování, ale např. hlubší propojení 
identifikovaných vzorců užívání ve výzkumné otázce č. 5 se spotřebou je svým rozsahem nad 
rámec diplomové práce). Text je srozumitelný a čtivý, tabulky a grafy nejsou příliš složité a jsou 
názorné. V diskuzi je autorka velmi sebekritická, např. její podněty pro zpřesnění otázek 
v dotazníku či kontrolu okolností při jeho vyplňování jsou velmi cenné.  Zabývá se velmi podrobně 
validitou a reprezentativitou. Výsledky výzkumu diskutuje obšírně a fundovaně, opírá se o 
odbornou literaturu. Ačkoliv některé prezentované závěry jsou odvážné (např. celková 
odhadovaná spotřeba za ČR na základě dat od 117 pražských uživatelů), celkově je zpracování 
výsledků na vynikající úrovni. 

 

26 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Diskutuje etické konflikty výzkumné činnosti? 

Ukázkový rozbor etických otázek, přiléhavý popis vlastního postupu, který je bez problémů. 

10 / 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? 

Aktuální problém, vysoká akademická úroveň, úplná a logicky uspořádaná práce v přiměřeném 
rozsahu bez formálních chyb. 

 

14 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Autorka zvolila originální cíl práce, k jehož naplnění využila standardních metod. V teoretické části 
prokázala dostatečnou schopnost práce s literaturou, v praktické pak zejména vytrvalost a 
důslednost při sběru a zpracování dat. Výsledkem je práce, jejíž výsledky mohou mít praktický 
přesah jak do dalšího výzkumu, tak využití v praxi. Jako obzvlášť zdařilou hodnotím celou praktickou 
část diplomové práce a zejména diskuzi, která prokazuje autorčin přehled a schopnost vědeckého 
myšlení. Doporučuji práci k publikaci. 
 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Které proměnné určující vzorce užívání jste do své analýzy spotřeby injekčního materiálu 
nezahrnula, ale mohlo by to být podle Vás pro další výzkum přínosné? 

2. Mohou mít výsledky Vašeho výzkumu i nějaké praktické využití?  

Body celkem 90 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  11. 6. 2015 
Jméno a příjmení, podpis 

Jaroslav Vacek 
 
 

 


