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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?

Kvalitně zpracovaný stručný souhrn 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?

Vhodně vybrané i  vypsané zdůvodnění  práce,  provedený dostatečný průzkum jak v samotném
tématu,  tak v  literatuře  pořebné k  přesnému vymezení  jednotlivých pojmů,  jako  i  samotného
provedení práce. Se zdroji autor zachází citlivě, přemýšlí o nich, je schopen porovnání a poměrně
širokého přehledu.

18 / 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?

Vhodně zvolený a výtečně popsaný i provedený kvalitativní výzkum formou obsahové anaýzy +
zakotvené teorie. Autor zjevně nepoužívá kvalitativní přístup jako únik od tabulek a čísel, jak tomu
často v DP bývá, ale jako metodu, které se snaží porozumět a využívat k prospěchu získaných dat a
výstupů. V kombinaci se zvoleným, málo zkoumaným tématem práce tak výsledky mohou být
přínosné nejen pro české, ale i zahraniční periodika.

20 / 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  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). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo opatření.

30 / max. 30

Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu?

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti?

Autorovi se daří zachovat anonymitu klientů na úrovni při kvalitativním výzkumu nadstandardní,
zejména oceňuji schopnost vhodně rozlišit a vypustit z práce všechny přebytečné údaje o klientech.

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?

Výborně  vytvořená,  provedená,  i  napsaná  práce,  s  tématem  které  je  aktuální  a  zároveň
nadčasové, z formálního hlediska bez výrazných chyb.

15 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce

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

Po skvěle napsané Bakalářské práci autor nezklamal ani v jejím pokračování. Zvolenou kvalitativní 
studii provádí citlivě, precizně, její výsledky sice nejsou nějak překvapivé, přesto je považuji za 
přínosné a publikovatelné nejen v českých ale i v zahraničních periodikách. Práce by rovněž mohla 
být použita jako ukázkový příklad dobře provedeného výzkumu terapeutického procesu, s jakými se 
dnes setkáváme pouze zřídka.

Doplňující otázky k obhajobě 1. Mohl Váš výzkum nějak ovlivnit terapeutický proces u klientů? Jak?
2. Pokračujete v současnosti se sběrem dat u dalších klientů? 

Body celkem 98 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně

Datum 5. 6. 2015
Jméno a příjmení, podpis Lenka Reichelová
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