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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Sex a partnerský vztah v terapeutické komunitě 
Autor Bc. Pavlína Bíliková 

Vedoucí práce doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.  

Oponent práce MUDr. Jiří Dvořáček 

 
 

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 – 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? 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 
předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná. 

Oceňuji výběr literatury – je logický a skutečně se tématu týká. 

Subjektivní poznámka oponenta – autorka bohužel cituje i práce oponenta, který by byl šťastnější, 
kdyby obsah citace byl bližší vyznění, které oponent v citovaných pracích skutečně zamýšlel. 

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? 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné. 

19/ 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  

Téma je zpracováno velmi pečlivě, dle mého s neobvyklou mírou racionality a věcnosti. Je 
zpracováno natolik dobře, že si dovolím nejvyšší míru kritičnosti (nechť je to studentem bráno 
jako kompliment): 

- Zpracování tématu v teoretické části je provedeno dle mého názoru téměř úplně, 
s jednou mou připomínkou: etický rozměr studovaného pravidla je sice zmíněn, ale 
zasloužil by si větší prostor – jedná-li se o pravidlo omezující základní lidské projevy, musí 
být dle mého názoru zkoumáno i z hlediska morální opodstatněnosti (ve smyslu: nemá-li 
takto omezující pravidlo jasné odborné opodstatnění, je omezení morálně těžko 
opodstatněné atd.) 

- V praktické části se studentka zaměřuje na zajímavé otázky – na postoje terapeutů ke 
studovanému pravidlu a ve výsledcích velmi dobře popisuje současný stav tohoto 
pravidla a postojům k němu. Osobně bych uvítal zdůraznění toho, že postoje terapeutů 
samy o sobě neobhajují logiku pravidla, že mohou jen přenášet dále neracionální 
dogmata. Osobně jsem v práci schopen vidět známky toho, že studentka si je vědoma 
subjektivity (a případně částečné iracionality) postojů terapeutů, v některých 
formulacích v závěru jako by toto vědomí ovšem bylo opomenuto (viz dále Komentář 
oponenta). 

- Použité diagramy jsou moc složité – minimálně mně se nedaří v nich zorientovat. 
- Doporučil bych ostře oddělovat subjektivní postoje terapeutů od objektivního jejich 

28 / max. 30 
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zpracování – v závěru práce je toto dle mého názoru trochu znečitelněno.  

 

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. 

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? 

Výborná úroveň  

Téma práce je výborně zvoleno – je aktuální a jeho zpracování je velmi potřebné. Téma je 
současně mimořádně náročné: je tématem, se kterým je nuceno se setkat téměř každé 
terapeutické zařízení, současně ale toto téma v českém odborném prostoru je plné myšlenkových 
zkreslení a absentující racionality – je velmi náročné se v dosud neracionálně zpracovávaném 
tématu orientovat.  

Práce má výbornou logickou strukturu – teoretická část obsahuje všechny podstatné aspekty 
k tomuto tématu a není zanesena (jak je bohužel jinde časté) balastními teoretickými 
informacemi.  

Oceňuji snahu zpracovat téma racionálně a věcně! 

Práce představuje velmi dobrý materiál pro pokračování odborné diskuse na téma „sex a vztahy 
klientů v komunitě“ v celém našem adiktologickém fóru. 

15 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Práci hodnotím jako výbornou. Výše jsem již zmínil, že ji považuji za natolik dobrou (a téma tak 
zajímavé a zajímavě zpracované), že mě inspiruje k dalším kritickým poznámkám (nechť tuto 
skutečnost student bere jako poklonu). 
 
Některé kritické poznámky k práci a tématu: 

1. Malé zdůraznění etického rozměru omezujícího pravidla bylo již zmíněno výše (problém je 
pro mě primárně etický a teprve druhotně terapeutický, jinými slovy: je-li slabé či nejasné 
terapeutické zdůvodnění omezujícího pravidla, nemůže být aplikováno). Jiným důsledkem 
silného morálního aspektu by bylo i širší vnímání sexuality a vztahů než jen jako „součást 
lidských potřeb dle Maslowa“ – myslím, že pro zpracování tématu je důležité, jestli je 
sexualita vnímána jen jako jakási „potřeba“ (nahraditelná případně náhražkami) nebo jako 
principiální a základní biologická síla udržující život na planetě atd. 
 

2. Přes maximální snahu studentky o racionalitu a věcnost shledávám několik tezí, které mají 
v mých očích dogmatický charakter, byť jsou běžně používány v této podobě i v odborné 
literatuře. Studentce to nevytýkám, jen nabízím k dalšímu rozvoji tématu. Konkrétně: 
 

- Tvrzení, že „v kontextu závislosti se lidé neumí vztahovat jinak než sexuálně či 
manipulativně“ (str. 43) je neodůvodněné. Dle mého jde o obecný lidský rys. 

- Tvrzení, že „psychosexuální vývoj je drogou pozastaven“, je námi všemi často tradováno, ale 
bezesporu je zjednodušené. 

- Tvrzení (opět běžně tradované), že „vztah a sex jsou komplikace ve skupině“ (str. 45) lze 
nahradit podobným tvrzením, že život a všechny jeho projevy jsou komplikace našich 
ideálních představ. 

- Je opakovaně zmiňována „nedostatečná zralost klientů v navazování vztahů“ (např. str. 46).  
Platí obecně? Nezávislí mladí vrstevníci jsou ve vztazích zralí? 

- Tvrzení, že „zralý člověk dokáže být zdrženlivý“ (str.48) je odvážné… V kontextu tématu by 
stálo za zvážení, o jak dlouhé zdrženlivosti je řeč. 
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- Nesouhlasím s tvrzením, že „nezralost vede k omezené zdrženlivosti“. (str. 49). 
- Odvážné je i tvrzení „nezralost je nepopiratelným důsledkem a příčinou závislosti“ (str. 65) 
3. Výše zmíněné teze jsou uvedeny v části Výsledky a částečně i v Diskusi – nedaří se mi úplně 

odlišovat, co je shrnutím zjištěných subjektivních výpovědí terapeutů a co již interpretací 
studenta (minimálně na několika místech nepochybně o interpretaci jde). 

4. Velmi nesouhlasím s interpretací, že „zcela nepochybně je naplněn cíl pravidla a tedy 
zajištění bezpečného prostředí komunity“.(str. 68) Do ilegality vytlačovaná sexualita může 
přinášet výrazná bezpečností rizika. Doplňuji, že použité slovo „nepochybně“ nestojí na 
ničem, co by z práce objektivně plynulo – v práci byly hodnoceny jen subjektivní postoje 
terapeutů. 

5. Jako neodůvodněné vidím i spojení „příklad dobré praxe komunity, jež povoluje sex“. Že jde 
o příklad dobré praxe, neplyne z ničeho zde zmíněného. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Kde vlastně terapeuti přišli ke svým postojům k sexualitě klientů? Co všechno může v hlavě 
terapeuta vytvářet postoj k sexualitě klientů? 

2. Jaká bezpečnostní rizika mohou vznikat ze situace, že se sexualita v komunitě odehrává 
„ilegálně“ a skrytě? 

Body celkem  95 bodů/ max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  6. 1. 2015 
Jméno a příjmení, podpis MUDr. Jiří Dvořáček  
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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 
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