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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Charakteristika uživatelů svépomocného programu pro osoby se škodlivým užíváním alkoholu 

Autor Anna Mištová 

Vedoucí práce Petra Vondráčková 

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Strukturovaný úplný abstrakt v přiměřeném rozsahu, výsledky jsou bohužel prezentovány 
omezeně. 

4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Jasně zdůvodněný cíl. Dobře strukturovaný text obsahově přiměřený tématu práce, není co 
vytknout. Aktuální a pestrá literatura, vhodně citovaná. Např. velmi oceňuji přehled efektivity 
online poradenství a terapie, který přináší kapitola 2.2. 

18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Všechny požadované části popisu metod jsou zpracovány na vysoké úrovni, pouze popis analýzy 
dat není dostatečný – čtenář nedostává odpověď na otázku, jakým způsobem se kvalitativní data 
proměnila v kvantitativní. Validita sice není explicitně probírána, ale autorka vše popisuje 
dostatečně detailně a postupy se zdají být vhodné a logické, popis umožňuje replikaci, tedy s výše 
zmíněnou výjimkou kvantifikace kvalitativních dat.  

15 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou velmi přehledné a srozumitelné, z kvantitativního hlediska detailní, nicméně 
z kvalitativního už méně bohaté. Jsou zodpovězeny všechny výzkumné otázky. Za nejsilnější 
stránku předložené práce považuji diskuzi, je relativně velmi obsáhlá (9 stran) a autorka v ní 
konfrontuje vlastní výsledky se závěry dalších českých výzkumů, v čemž si počíná velmi 
přesvědčivě a erudovaně. Je také přiměřeně sebekritická, když metodologickým limitům vlastní 
práce věnuje celou jednu stranu.  

27 / max. 30 

Etické aspekty práce Bez problémů. 8 / max. 10 
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Úplná, aktuální, přínosná, přehledná a formálně bezchybná. Výsledky mají praktické využití pro 
rozvoj poradny. 

13 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

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

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním a praktickým tématem z odborného hlediska na 
velmi vysoké úrovni. V teoretické části autorka prokazuje schopnost práce s literaturou, v praktické 
části systematičnost a důslednost, v diskuzi pak vlastní přehled i sebekritičnost. Celkově se jedná o 
nadprůměrnou práci, jejíž výsledky jsou vhodné pro publikaci v odborném periodiku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Podrobněji popište, jakým způsobem jste kategorizovala kvalitativní data. 
2. Navrhněte možné změny online svépomocné aplikace na základě závěrů práce. 

Body celkem 85 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  31. 8. 2015 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 


