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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 obsahuje všechny položky, jeho členění je problematické, především oddělování 
odstavců. Poslední věta ilustruje malé pochopení principů kvalitativního přístupu. 

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? 

Autorka kvalitně zpracovala adekvátní literaturu, zejména z českého prostředí. Citace zdrojů je na 
vysoké úrovni. Literatura je nejen prezentována, ale i interpretována a logicky uspořádána. Dle 
mého soudu jsou nadbytečné části o alkoholu. 

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? 

Práce je logicky uspořádána, metoda sběru dat je relevantní k vytčeným cílům. Otázka reliability a 
validity je zpracována povrchně - pouze základní poučkou, ale není rozpracována směrem ke 
kvalitativnímu přístupu. Což koresponduje s větou z abstraktu. 

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? 

Interpretace dat je provedena citlivým způsobem, závěry jsou prezentovány a členěny logickým a 
srozumitelným způsobem. Autorka však zůstává v interpretační rovině spíše na úrovni 
kategorizace dat, nepouští se do hlubších analytických přístupů, které data umožňují. Tím také 
málo pracuje v této kapitole s odbornou literaturou a jejím začleněním do interpretační části 
práce.  

16 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Etické aspekty práce splňují standardy po kvalitativní přístup.  

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? 

Práce je originální, nekopíruje zaběhnutá témata, koncepty, upozorňuje na ne/samozřejmost 
vedení a analýzy deníkových záznamů v terapeutickém procesu léčby závislostí.  

 

13 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce je originální tím, že se zabývá přehlíženým tématem – vedením a analýzou deníkových záznamů v procesu léčby 
závislostí. Autorce se podařilo přehledně a logicky text bakalářské práce uspořádat, provázat jednotlivé části a pečlivě 
pracovat s interpretacemi. Jako nadbytečnou kapitolu považuji obecný výklad pojmu alkohol, psychoterapie a další 
podkapitoly v teoretické části. Mnohem více a analyticky měl být vyložen přístup k deníkům uvnitř léčebny. Vytvořený 
rámec psaní a práce s deníky v léčebně totiž tvoří nedílnou součást pro pochopení psaných záznamů. Tato část v práci 
absentuje a autorka se zabývá deníkovými záznamy pouze v úrovni osobní, nikoli instituční (např. citace ze str. 27). 
Druhá námitka spočívá v tom, že absentuje hlubší analytická práce, autorka zůstává v interpretaci na úrovni kategorizace 
deníkových záznamů – tato část by měla být provázána s odbornou literaturou mnohem více.  

Práci hodnotím k diskuzi jako velmi dobrou – se zřetelem na samostatnost zpracování a bakalářský stupeň studia. 
Autorka v textu předvedla, že rozumí a dokáže zpracovat základní rovinu kvalitativního přístup tematicky provázaný 
s oborem studia.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. V několika citacích – např. str. 25 je popsán vztah k deníku, k zápisům – je to něco, co se 
vyvíjí u klientů, případně jak a proč? 

2. V teoretické části pracujete se zahraniční literaturou o deníkách. Je něco, co považujete za 
odlišné v přístupu k deníkům v ČR a zahraničí? 

Body celkem 73 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  10. ledna 2017 

Jméno a příjmení, podpis Mgr. Petr Matoušek  
 

 
 
 


