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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE
VEDOUCÍ PRÁCE

Název     Uživatelské zvyklosti uživatele pervitinu

Autor Jan Plaček

Vedoucí práce MUDr. Jakub Minařík

Oponent práce Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

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?

Souhn obsahuje klíčové informace, je kvalitně zpracovaný nicméně lze vytknout, 

výsledek práce je by bylo vhodné zmínit konkrétněji..

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?

Teoretický základ práce je dobře opsán a použita je domácí i zahraniční literatura. 

Autor cituje zdroje korektně, ale poněkud nedotažená je forma citací, která je 

nejednotná. 

15 / max. 20
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Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem?

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?

Struktura práce je logická, cíle práce jsou dobře definovány, v úvodu práce je 

teoretická část zabývající se pervitinem a jeho užíváním v ČR. Ocenil bych ještě 

stať o současném poznání stran uživatelských zvyklostí. Dlužno však podotknout, 

že prací na toto téma není příliš a pokud existují, často se zabývají zvyklostmi 

uživatelů v jiné oblasti (např. Sexuálním chováním uživatelů). Výzkumy na toto 

téma zmíněny jsou nicméně jedná se jen o krátké komentáře, autor se více 

nerozepisuje. Vnímá však důležitý aspekt z výzkumů, že výsledky rozhovorů 

vnímali výzkumy jako problematické.
15 / 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 

Výzkumná část je poměrně rozsáhlá a představuje většinu práce. Autor sebral 

celkem 9 rozvorů,  které přepsal první rozhovor, který byl sebrán jako pilotní z 

analýzy pro nekonzistenci vysadil. Vzorek není veliký, ale vzhledem k užité 

metodologii a náročnosti sběru a následného zpracování se jeví jako dostatečný, 

autor dosáhl teoretické nasycenosti vzorku. Analýza probíhala kvalitativní 

metodologií, autor se pokusil zjištění kategorizovat a maximálně zpřehlednit, 

mimo jiné i formou tabulek stran užívaných dávek, charakteristikou respondentů, 

….. Jednotlivá zjištění jsou pak doplněna charakteristickými úryvky z rozhovorů.

28 / max. 30
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vysvětlení?

Jsou závěry diskutovány v kontextu 
soudobého výzkumu?

Jsou učiněna doporučení pro další 
výzkum nebo opatření?

Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků 
výzkumu?

Jsou diskutovány etické konflikty 
výzkumné činnosti?

Etika práce je řešena dostatečně, v příloze je souhlas, který má i formu informace 

pro participanty, etické otázky byli v průběhu výzkumu řešeny opakovaně.

10 / max. 10

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?

Uspořádání práce je logické , rozsah přiměřený, formálně se jeví jazyk místy 

neobratný,. Téma je zajímavé, aktuální, přínos výzkumu je nezpochybnitelný. 

13 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce

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

Autor mapuje uživatelské zvyklosti uživatelů pervitinu kvalitativní metodologií, Závěr výzkumu spíše 

potvrzuje poznatky z literatury, že popis uživatelských zvyklostí je velmi komplikovaný. Mezi 

identifikovanými podílejícími se faktory, které ovlivňují uživatelské zvyklosti je možné popsat vztahy 

mezi nimi.

Doplňující otázky k obhajobě 1. Který faktor poavžujete za hlavní co se týče iniciace užití?
2. Který se naopak jeví jako protektivní?

Body celkem 86 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně

Datum V Praze 23.6.2016

Jméno a příjmení, podpis MUDr. Jakub Minařík


