
Posudek na bakalářskou práci 
lvy Zemanovičové 
Hodnocení subutexového programu K-centra v Mostě 

Autorka v úvodních kapitolách podává stručný a výstižný přehled problematiky 
závislostí v relevantních kontextech. Pak popisuje varianty substitučních programů, které se 
v současnosti užívají. Jádrem práce je průzkum efektu programu. Šetření bylo uděláno formou 
rozboru dokumentace a rozhovorů s pracovníky K - centra. V práci chybí formulace hypotéz 
a nejsou uvedeny metody sběru dat. Reprezentativnost vzorku není jasná. 
Výsledky jsou prezentovány ve formě sloupcových grafů absolutních četností. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno témaje příliš téma mohlo být širší předkladateli 

k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávaj ící emQirická 
systémy 

Rozsah práce Qřiměřený nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 

teoriemi daty 
Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/východiska 
názory/východiska 
Stylistika Qřiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými S množstvím chyb 

chvbami 
Uprava textu přiměřená ! přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou Qřiměřená zbytečně mnoho málo citované 
citací! citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatuQ:' chybí -

minimum »k. .....,~~ ~ ~~ 
Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu sQrávné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 



Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hYQotén:: nejsou 
překrývají formulovány 

iednoznačně 

Metody zvolené použita jedna daly se užít 
adekvátně, metoda,je adekvátnější 

Qoužito více adekvátní metody 
metod, nejsou 
však QOQsány 
(měly být naQř. 
v Qříloze Qráce) 

Zpracování dat kvantitativn Í, kvalitativní kvantitativní, třídění 
statistické Qrvního stuQně 

Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 
výsledků 

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl sQlněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře 

Otázky k obhajobě: Popište užité metody a formulujte hypotézy. 
Datum: 29.8.06 Podpis: 

hypotézy nelze 
testovat 

metody nejsou 
zvoleny 
adekvátně 

nevyhovuje 


