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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? 

Abstrakt je zpracován strukturovaně se všemi klíčovými částmi, přiměřeně rozsahem. Metody 

práce mohly být ještě více popsány.  
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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? 

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. Limitem této části je velké rozdrobení témat do malých celků. 
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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? 

Všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné vědecké 

praxi. Práce má logickou strukturu. 
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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? 

Výsledky jsou 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. Jsou učiněna jasná a 

odpovídající doporučení pro další opatření, i když jen na obecné úrovni. 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, etická pravidla výzkumu a 

ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
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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? 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 

zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 

formální strukturace textu 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Autorka se ve své práci zabývá injekčním užíváním buprenorfinových preparátů mezi klienty 

Terénního programu SANANIM v Praze. Práce je strukturovaná, konzistentní a přináší zajímavé 

výsledky. V teoretické části jsou představeny relevantní pojmy a souvislosti, nicméně části ubírá na 

plynulosti velmi krátké podkapitoly. Co se týče jazykové stránky, autorka se bohužel nevyhnula 

nelogickým slovním spojením („se zjistilo“, „výsledky se porovnávaly“). Ve výzkumné části jsou 

strukturovaně předloženy výsledky, pouze chybí jasné zarámování odpovědí na výzkumné otázky. 

Celkově práci hodnotím jako zdařilou. 

 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si vysvětlujete vysoký podíl injekčního užívání přípravku Suboxone®, který byl uveden na 

trh právě pro kombinaci s naloxonem, který má při injekční aplikaci zabránit účinku 

buprenorphinu a tudíž učinit injekční aplikaci tohoto přípravku neatraktivní? 

2. V diskusi zmiňujete, že vzhledem k velkému počtu uživatelů, kteří jsou zapojeni 

v substitučním programu užívající buprenorfin injekčně,  „zde se proto nabízí podnět pro 

větší psychoterapeutickou intervenci“. Jak by tato intervence měla vypadat?  

3. V závěru textu autorka projevuje naději, že prací přispěje „v boji proti zneužívání tohoto 

léku“. Diskutujte, zda je z hlediska harm reduction rozšíření užívání buprenorfinu (nahazení 

heroinu) přínosné, či nikoliv. 

Body celkem 80 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  3.9.2014 

 


