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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?

Stručně vypracovaný, jasný abstrakt, který obsahuje všechny podstatné 

informace. 

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?

Autorka v teoretické části popisuje klíčové teze a pojmy, citace z luiteratury jsou 
aktuální, rozsah vnímám jako dostatečný, autorka si všímá i kontroverzí. Citace 
jsou řádné dle citační normy. Autorka v teoretické části zpracovává vše potřebné 
pro výzkum.

20 / 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?

Cíle práce jsou jasně stanovany, celková struktura práce je logická, teoretická a 

parktická část spolu korespondují. Použité metody jsou zvoleny adekvátně k 

cílům práce.

20 / 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 

Prezentace výsledků je srozumitelná, autorka diskutuje silné i slabé stránky 
prácem, včetně detailů které často zůstávají nepovšimnuty. (jaký mohla 
manipulace s dotazníkem, tedy fakt že jej mohl při zakládání vidět terapeut, mít 
vliv na výsledek). 

30 / 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 dostatečně řešena, jek na úrovni výzkumu tak na úrovni dopadů.

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?

Práce mapuje ADHD v terapeutických komunitách, vzhledem ke stavu poznání 

považuji práci jza jednoznačně přínosnou pro obor. Rozsah práce je přiměřený, 

uspořádání logické, po formální stránce bez komentářů. 

10 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce

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

Práce zabývá se ADHD jako onemocněním, jeho symptomatologií, vývojem, komorbidními 
onemocněními, dalšími silami významnými pro návyková onemocnění, resp. jejich léčbu, jako je 
např. motivace, autorka se pokouší se zasadit koncepty do jednoho celku. Obě části práce, 
teoretickou i praktickou považuji za vydařené, oceňuji jejich vzájemné propojení. Vzhledem ke 
komplikovanosti tématu, resp. Klientely nepřekvapuje, že výzkum přináší více otázek než odpovědí, 
nicméně - vzhledem k tématu práce vnímám, že by tomu tak mělo být.

Doplňující otázky k obhajobě 1. Shrňte stručně faktory, které se pozitivně, resp. negativně podílejí na vývoji motivace u 
pacientů s ADHD.

2. Návazně na otázku 1. se pokuste srovnat jak se tyto faktory promítají u pacientů bez ADHD.
Body celkem 100 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně

Datum V Praze 23.8.2016

Jméno a příjmení, podpis MUDr. Jakub Minařík
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