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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE
Kasuistický typ

OPONENT

Název     Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a 
mužů v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Autor Alice HEREŠOVÁ

Vedoucí práce          Mgr. Jaroslav Vacek

Oponent práce MUDr. Prokop Remeš

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 obsahuje všechny významné 
části, koresponduje s obsahem práce a má 
též přiměřený rozsah.

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?

Zdůvodnění práce považuji za logické, 
podle mého soudu byla autorkou zvolena 
adekvátní a aktuální odborná literatura 
pro danou oblast, ani v její citaci 
neshledávám pochybení. Dosavadní 
výzkum účinných faktorů v hagioterapii je 
v samém počátku (diplomová práce Mgr. 
Krtka na PVŠPS na toto téma byla 
obhájena teprve na jaře roku 2016), ani 
výzkum genderu v hagioterapii dosud 
nebyl prováděn a nemohl být tedy dosud 
podroben odborné kritice.

18 / max. 
20

Použité metody a logika 
struktury práce  

Jsou jasně stanoveny a 
zdůvodněny cíle práce, výzkumné 
otázky či hypotézy?

Je zdůvodněna volba použitých V oblasti struktury práce a její logičnosti, 

20 / max. 
20
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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?

právě tak jako použité metody práce 
považuji ve všech položkách za výborné.

Prezentace případového 
materiálu

Má kasuistika všechny podstatné 
části? 

Mají anamnézy výpovědní 
hodnotu?  

Je vhodně popsán další vývoj 
klienta a/nebo metody 
intervence? 

Byly použity přiměřené nástroje 
hodnocení? 

Je souhrn výstižný a vypovídající

Prezentaci výzkumného materiálu považuji 
za výborný (možná mohly být některé 
závěry prezentovány tabulkově), hovory 
s respondenty byly vedeny velmi citlivě a 
současně byly vzhledem k tématu práce 
směřovány k velké informační výtěžnosti

18 / 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?

Zpracování tématu považuji za zdařilé, 
jeho prezentace je podána srozumitelně, 
interpretace získaných poznatků jsou
relevantní včetně doporučení pro případný 
další výzkum 28 / max. 

30

Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Nedošlo k ohrožení zájmů 
účastníků výzkumu?

Jsou diskutovány etické konflikty 
výzkumné činnosti?

Autorka pečlivě dbá na to, aby ve své práci 
dodržovala všechny etické standardy 
psychologického výzkumu

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?

Celkovou úroveň práce oceňuji velmi 
vysoko, zejména její přínosnost z hlediska 
teorie hagioterapie. Práce má přiměřený 
rozsah, závažnější formální chyby v ní 
nenacházím

15 / max. 
15
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Celkové hodnocení úrovně práce

Komentář oponenta / vedoucího 
práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) Práce je pro obor, resp. pro další rozvoj hagioterapie 

velmi přínosná a objevná, odhaluje některé 
z účinných hagioterapeutických faktorů ve vztahu ke 
genderu.  Polostrukturované rozhovory byly autorkou 
vedeny velmi citlivě ve vztahu k respondentům i 
k zadanému tématu. Zpracování závěrů výzkumu je 
pro terapeuta v této oblasti objevné a závažné a 
zároveň aplikovatelné v další práci. A to jak v rovině 
zodpovězených otázek, tak v otevření směrů dalších 
možností zkoumání tohoto terapeutického směru.

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si myslíte, že ovlivnily právě čtené příběhy 
odpovědi respondentů (např. téma mateřství 
se snadněji objeví u některých příběhů než u 
jiných)?

2. Jak si myslíte, že ovlivňuje přítomnost druhého 
pohlaví (stážistů) nastavení skupiny?

3. Zachytila jste ve výpovědích respondentů 
důvody, proč se oni sami nebo někteří jejich 
pacienti - kolegové na hagioterapii nevrátili?

4. Co všechno podle Vás při hagioterapii ovlivňuje 
pocit přijetí klienta?

5. Bylo by možné podle Vás zjistit důvody, proč se 
někteří pacienti na HT nevrátili?_

Body celkem 114 / max. 120 bodů

Navrhované hodnocení doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně

Datum 24. května 2016

Jméno a příjmení,
podpis

MUDr. Prokop Remeš
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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 99–120 103–120

Velmi dobře 75-98 85–102

Dobře 51-74 66–84


