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Oponent práce  

 
 

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 souhrn,  obsahuje všechny klíčové části, 
podává přehlednou informaci o práci a zvoleném  přístupu(5). 
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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 – práce je podložena rozsáhlou literární rešerší. Autorka 
vytěžené poznatky přehledně zpracovává a  umožňuje nahlédnout téma v širším 
kontextu (lidská sexualita, mezilidské vztahy) i ve vývoji názorů zahraničních 
klasiků a autorů domácího diskursu.  Práce odpovídajícím způsobem interpretuje 
současné poznatky a kontroverze v oboru.  Komplexní obraz, který práce 
podává, je inovativní a pro obor přínosný (16-20). 18 
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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 – autorka používá metodu ohniskových skupin a následně se 
velmi precizně věnuje analýze a strukturaci získaných údajů.  Všechny  použité  
postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na vědeckou práci. Za inovativní 
a pro obor přínosné pokládám např.  použití paradigmatického modelu. (16-20). 
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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 – výsledky jsou prezentovány srozumitelně, podrobně,  
přehledně a důvěryhodně.  Autorka se k výsledkům a k jejich interpretaci staví 
skromně a autokriticky.   Výsledky jsou diskutovány v kontextu jiných prací 
k tématu a jsou přínosné pro rozvoj vědomostí v oboru. Nechybí adekvátní 
doporučení pro další výzkum  (24-30).  
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Výborná úroveň – práce zcela zachovává anonymitu respondentů i zařízení, 
důkladně ošetřuje ochranu osobních údajů a vede diskusi k možným etickým 
problémům práce. Autorka bere v potaz potřebu učinit výzkum přijatelný 
v citlivém prostředí terapeutických komunit.   (9-10). 
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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 – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru;  ukazuje, že 
k tématu, o kterém se diskutuje řadu desetiletí, je možné přistoupit inovativně a 
vytěžit  opět něco zajímavého. Akademická úroveň práce důstojně reprezentuje 
magisterské studium adiktologie. (12-15). 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Vysoce kvalitní a erudovaná práce je originální přístupem, nikoliv výsledky – ty více méně potvrzují, 
že pravidlo o nedovolených exkluzivních vztazích  je různě definováno, rozličně interpretováno  a liší 
se důsledky jeho porušení.  To dosvědčuje, že toto pravidlo není mrtvé, což není málo po několika 
desetiletích jeho existence a diskusí o něm. Autorka tyto diskuse obohacuje výzkumným přístupem, 
který je v prostředí terapeutických komunit stále ještě poměrně vzácný, v zahraničí i u nás.        

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak by bylo možné jasně pravidlo definovat a interpretovat?  

2. Měly by podle názoru autorky  terapeutické komunity měnit postoj k tomuto pravidlu? Jakým 
způsobem?  

Body celkem 90 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  12.1.2015 

Jméno a příjmení, podpis Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.  
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