
 

1 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Komorbidita poruch příjmu potravy u pacientů závislých na stimulačních látkách v Psychiatrické 
léčebně Červený Dvůr 

Autor Hana Hlobilová 

Vedoucí práce MUDr. Jiří Dvořáček  

Oponent práce  

 
 

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). 

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? 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 
předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

18 / max. 20 
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Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

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). 

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? 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24-30).  

28 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 

10 / max. 10 
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Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
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? 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 

 

14 / max. 15 

 

 
 
 

  



 

4 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

 
Práce z mého pohledu přináší zajímavé informace pro klinickou práci. Téma poruch příjmů potravy 
se u pacientů léčených pro závislost na stimulanciích skutečně často vyskytuje, nicméně 
v terapeutických programech se mu věnuje pozornost až tehdy, kdy je klinický obraz plně vytvořen, 
problémy se projevují navenek, případně je pacient již v nutričním riziku. Studentka patrně záměrně 
zvolila jiný způsob získávání informací než dotazy na diagnostické znaky – způsob formulace otázek 
je více zaměřen na vnitřní postoje pacientů. Právě zaměření se na subjektivní část považuji za 
nejvíce přínosné – souhlasím se studentkou v jejím závěru, že skutečně výsledky práce ukazují 
potenciál rozvoje poruch příjmu potravy u léčených pacientů. Dle výsledků jde o přibližně třetinu 
pacientů – zcela jistě se v odvykacích programech tématu PPP, tělového schématu či stravovacích 
návyků u třetiny pacientů nevěnujeme. Bezesporu stojí za to metodiku dále rozpracovat a tématu se 
věnovat ještě detailněji (při magisterské práci například?). 
Jako zajímavý hodnotím i pokus sloučit do skupin kombinace odpovědí na jednotlivé otázky. 
Jestliže 79% žen a 56% mužů uvedlo, že někdy uvažovali o udržení si štíhlosti užitím stimulancia, 
beru práci velmi vážně a mám samozřejmě zájem na dalším rozpracování tématu. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si vysvětlujete vysoké procento kladných odpovědí na 7. otázku? 
2. Máte nápad, jak doplnit odvykací program o terapeutické aktivity věnující se tématu PPP? 

 

Body celkem 93 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  18. 8. 2015 
Jméno a příjmení, podpis Dr. Jiří Dvořáček  

 

 


