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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt je až na východiska úplný, v přiměřeném rozsahu, s dostatečnou výpovědní hodnotou. 4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Práce je jasně a logicky zdůvodněna jak z odborného, tak z osobního hlediska. Text je psán jasně a 

velice čtivě. Teoretická část je dobře strukturována, témata jsou zvolena vhodně a mají jasný 

vztah k cíli. Použitá literatura je vybrána vhodně a citována bezchybně. Autorka přináší hutný 

přehled gender problematiky v adiktologii, existenciálních témat v psychoterapii a konečně 

historii a teorii hagioterapie – všechno jak na stříbrném podnose – čtivě, kompaktně, 

v přiměřeném rozsahu i hloubce.  

19 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce 

 

Cíl a výzkumné otázky jsou jasně stanoveny, vhodně formulovány, navržený design jim odpovídá. 

Zvolené metody jsou popsány velmi podrobně, autorka se věnuje validitě i etickým otázkám, 

výzkum umožňuje replikaci. Vše je logické a na vysoké úrovni. 

19 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Výsledek kvalitativní analýzy uskutečněných rozhovorů je velmi zajímavý a stojí za přečtení. 

Autorka rozlišila několik rovin, do nichž se rozpadají identifikovaná témata a jevy. Vše se zdá být 

logické a podpořené konkrétními výpověďmi. Možná je trochu škoda, že součástí výsledků není 

zmiňované schéma identifikovaných témat. Diskuze je bohatá a přiléhavá, zabývá se 

metodologickými otázkami i interpretací výsledků. Pro další publikaci se nabízí srovnání účinných 

faktorů psychoterapie z literatury se závěry předloženého výzkumu. 

27 / max. 30 

Etické aspekty práce Výborně a podrobně popsáno, žádná pochybení. 10 / max. 10 
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce je svým zaměřením aktuální a přínosná, v podstatě se jedná o evaluaci originální a 

potenciálně velmi účinné terapeutické metody z pohledu klientů. Z formálního hlediska je práce 

bezchybná, rozsahem přiměřená, logicky uspořádaná a velice čtivá. 
14 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená diplomová práce se v podstatě zabývá tématem účinných faktorů hagioterapie, 

potenciálně velmi účinné terapeutické metody pro práci se závislými klienty. Teoretická část 

pokrývá relevantní témata, je čtivá a dobře strukturovaná, a autorka v ní prokazuje schopnost 

zpracování odborné literatury i kritického myšlení. V praktické části jde o velmi zdařilou kvalitativní 

analýzu, která nezůstává na povrchní rovině a přináší ucelený pohled na význam hagioterapie pro 

její klienty, a akcentuje genderové rozdíly v jejich prožívání. Stejně jako v případě bakalářské práce 

doporučuji publikaci v odborném periodiku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si vysvětlujete překvapivé tvrzení Vašich respondentů, že víra je primárně mužská 

záležitost? 

2. Lze formulovat nějaká doporučení (tematická, strukturální, procedurální apod.) pro případ 

oddělených ženských a mužských hagioterapeutických skupin? 

 

Body celkem 93 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  29. 5. 2016 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 


