
 

1 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Analýza mýtů o adiktologických službách – případová studie 

Autor Miloslava Černotová 

Vedoucí práce Mgr. Petr Matoušek  

Oponent práce Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc. 

 
 

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 není srozumitelně formulován podle akademických zvyklostí – viz např. první věta. Za 
část abstraktu by se dal považovat odstavec, který je u místěn na konci úvodu. 

3 / 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? 

Rešerše odborné literatury je na velmi nízké úrovni. Nejvíce o tom vypovídá podkapitola 2.1 
Mýtus v adiktologii, která je složena jen z různých historek, mýtů, ale není vůbec ukotvena 
v odborné literatuře. Přesto do práce patří, jen je důležité s těmito mýty uvnitř bakalářské práce 
zacházet jiným způsobem. Citace neodpovídají normě – ani v oddíle Použitá literatura. Literatura 
je složena jen z obecných knih, autorka nepracuje se současnou literaturou ani se zahraničními 
zdroji. Zde je nutné upozornit i na jazyk textu, autorka používá hovorové výrazy, v práci jsou 
mnohé gramatické chyby… 

6 / 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? 

Cíle jsou stanoveny poměrně srozumitelně, ale autorka je musí mnohem lépe představit, 
zdůvodnit, uvést, proč je jim věnována pozornost a proč patří do odborného pole. Metody – 
pojem případová studie se v práci objevuje pouze v metodologické kapitole a v názvu – není 
jasné, proč je tento termín použit. Postupy budí zdání, že autorka dělá kategorizaci spíše 
intuitivně, nemá jasno, jak by výsledný text měl vypadat. Zároveň ale prokazuje citlivost 
k sebraným datům, intuici a dovednost naslouchat – nacházet podstatné ve sděleních 
komunikačních partnerek. 8/ 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? 

Interpretace začíná názvem kapitoly, který se jeví jako název interpretačního kódu, který není 
vysvětlený (např. Nabízenou službu nepotřebuji) nebo velmi obecně a nedostatečně (např. 
Psycholog mi nepomůže). Dále obsahuje pouze shrnutí výpovědí aktérek, bez vzájemného 
propojení, interpretace, ukotvení do odborné literatury.  

Přesto se autorce podařilo zpracovat kategorizaci kvalitativních dat, ze zdrojů vybrat kvalitní a 
nosné pasáže. 

11 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Autorka zvládla proces anonymizace, etické aspekty práce jsou dostatečně ošetřeny.  

10 / 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? 

Téma práce je odborně i společensky přínosné. Není mu věnována pozornost, ale o to víc by 
zasloužil odpovědný přístup  - je vidět, jak byla práce šita horkou jehlou. To je na škodu, 
především pro schopnost autorky citlivě zpracovat sebraná data. 

5 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce je na hraně přijetí. Autorce se nepodařilo psát odborným jazykem, použít odborné zdroje 
v odpovídající míře, pracovat s nimi. Prokazuje základní schopnosti kategorizovat sebraná data do 
logických struktur – v praktické části práce, ale chybí hlubší analytická práce a zakotvení do 
odbornosti oboru, který studuje. Proto hodnotím stupněm dobře. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Co je výsledkem Vaší práce a jak by se analýza mýtů dal použít? 
2. Co bylo v rozhovorech pro Vás nejobtížnější? 

Body celkem 43 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě. Hodnotím dobře. 

Datum  10. ledna 2017 

Jméno a příjmení, podpis   
 

 
 
 


