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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? 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

Abstrakt je kvalitně zpracovaný, obsahuje všechny důležité informace, je úplný a přiměřeně 
dlouhý. 

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? 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k 
tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a 
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15). 

Práce reaguje na aktuální problematiku, teoretická část práce je vhodně členěna, výběr literatury 
je adekvátní, zahrnuje také zahraniční literaturu. Místy je literatura již poněkud zastaralá, 
doporučila bych vycházet z novějších odborných zdrojů. Literatura je řádně citována. V textu se 
objevují formální nedostatky v psaní procent, pomlček/spojovníků apod. 

15 / max. 20 
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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 – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

Práce je dobře strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Cíle práce, výzkumné 
otázky a hypotézy jsou srozumitelné. Na ně adekvátním způsobem navazují použité výzkumné 
metody. Vytknout je nutné pouze označení typu výběru respondentů, kdy se rozhodně nejedná o 
prostý náhodný výběr, ale výběr přes instituci, případně totální nebo účelový výběr. Takto není 
možné výběr stanovit, neboť autorka o postup výběru a kritéria zařazení do studie nepopisuje. 16 / 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? 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

Výsledky jsou prezentovány stručně, srozumitelně na jedné straně, na druhé straně je 
z prezentace výsledků zřejmé, že autorka ne zcela rozumí statistické analýze těchto dat. 
V komentářích u tabulek se objevuje tvrzení, že z korelace vyplývá…ale tabulka o korelaci nic 
nehovoří. Závěry se zdají být korektní a správné. Jako přínosné a zajímavé vnímám dokreslení 
kvantitativních dat z dotazníku kazuistikami. 

20 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8). 

Autorka popisuje, že zapojení ve výzkumu bylo anonymní, současně respondenti podepsali 
informovaný souhlas. Z popisu není zřejmá, zda informovaný souhlas podepsali zákonní zástupci 
nezletilých respondentů, zda byl podepsán informovaný souhlas také s těmi, na kterých je 
demonstrována kazuistická práce. 

6 / max. 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? 

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 (8-11) 

Práce má logickou strukturu, je vyvážená, má přiměřený rozsah, celkové zpracování je na velmi 
dobré úrovni. Občas se objevují chyby formálního charakteru v textu i v citaci literatury. Práce je 
praktická a pro obor přínosná. 

 

 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Diplomová práce „Vztahová vazba mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi léčenými v Ambulanci 
dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN“ je zaměřena na výzkum 
copingových strategií a vztahové vazby mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi, které se léčí v 
Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN. V teoretické části 
se autorka věnuje období dospívání, popisuje vztahovou vazbu a její poruchy, zvládací strategie a 
Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF UK a VFN. Tato část má logicko strukturu, je 
vyvážená, informace jsou relevantní. Občas autorka čerpá z informačních zdrojů, které jsou již 
staršího data, bylo by vhodné čerpat z aktuálnější odborné literatury. Ve výzkumné části vidím 
nedostatky zejména v popisu etických aspektů výzkumu a v prezentaci výsledků, které jsou popsány 
stručně, bez většího porozumění prezentovaným tabulkám. Závěry se zdají být v pořádku. Celkově je 
práce na velmi dobré úrovni.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Má tato práce nějaká omezení, nedostatky a naopak? 
2.  

Body celkem 73 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře  

Datum  29.5.2016 
Jméno a příjmení, podpis Lenka Šťastná  
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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 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 

 

 


