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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?

Dostatečná úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí jeden či více klíčových částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či diskutovaných poznatků (1-2).

Abstrakt neobsahuje všechny klíčové části. Zmiňuje sice obsah teoretické části a cíl a směr 
výzkumu, ale východiska práce nejsou nijak popsána pojmenována, výzkumné otázky a hypotézy 
chybí, byť jsou přítomny odpovědi a výsledky. Implikace výsledků v podobě „je potřeba se tématu 
věnovat“ se mi jeví jako neodpovídající.

Abstrakt má přiměřený rozsah.

Abstrakt koresponduje s obsahem práce, ale vlastní obsah práce koresponduje minimálně 
s názvem práce „Komorbidita afektivních onemocnění a užívání návykových látek“, neboť tématu 
afektivních poruch a užívání návykových látek je v práci věnována necelá jedna strana….

1 / 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

Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše chybí, význam/přínos práce je pochybný, 
neposkytuje odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled předešlých výzkumů a/nebo 
nekriticky přejat, reference na práci jiných autorů je nepřiměřená (0-4).

Zdůvodnění práce není nikde v textu přítomno.

Záběr literatury je adekvátní, i když selektivní. Například věřím, že autorku zaujaly práce Praška 
(téma fototerapie a teorie chronobiologie), přesto se domnívám, že by stálo v kapitole o 
depresivních poruchách zmínit více zdrojů a více teorií pro vznik depresivních příznaků, zvláště 
v souvislosti s užíváním návykových látek… byť se jedná o adiktologickou práci, tak tato oblast 
zústala zcela opomenuta. Domnívám se, že na úrovni bakalářské práce by mohla být použita i 
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standardním způsobem?

Byl dosavadní výzkum podroben kritice?

již dostupná a aktuální diagnostická kriteria DSM-V, která jsou již dostupná i v českém překladu 
a v knižní podobě místo zmiňované DSM-IV.

Literatura je místy citována, ale nepřesně a například bez upřesnění stran z citovaných 
publikací. Například na straně 15 jsou uvedeni (Praško & Šípek, 1997), ale v závěru práce 
v uvedené literatuře nikde jméno Šípek nelze najít…

Nikde nebylo v textu diskutováno, zda téma výzkumu bylo někde realizováno, presentováno. 
Jakákoliv diskuse k tématu výzkumu není přítomna.

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?

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru nebo popisu jedné nebo více částí práce, 
zvolené metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0-4).

Cíle práce jsou stanoveny takto: „jsem chtěla zjistit, jaké mínění má veřejnost o základních 
pojmech jako je deprese a bipolární afektivní porucha. Jaký postoj má veřejnost k této 
problematice. Jaký názor má veřejnost k sebevraždě, jako jednoho z častých a fatálních následků 
těchto onemocnění.“ (strana 26) Cíle jsou velmi obecné a současně velmi rozsáhlé, pokud 
použije autorka slovo veřejnost. Pouhých 50 náhodně rozeslaných dotazníků nemůže v žádném 
případě representovat veřejnost. Jako chybné také vnímám to, že nedošlo ke kritické diskusi 
obdobných průzkumů, vůči kterým se autorka mohla buď vymezit, nebo konfrontovat svá 
zjištění. Bylo by jistě při úzkém počtu respondentů zajímavé zaměřit se například pouze na 
nějakou ze subpopulací, nebo zaměřit tuto výzkumnou část na problematiku duálních diagnos, 
což se objevuje pouze ve dvou otázkách (10.a 11.).

Hypotézy jsou stanoveny takto (včetně chybné gramatiky):
„Hypotéza č. 1 – Zná veřejnost pojmy deprese a bipolární afektivní porucha? 
Hypotéza č. 2 – Je toto téma u veřejnosti důležité, je třeba se jim zabývyt? 
Hypotéza č. 3 – Může dle veřejnosti souviset užívání návykových látek a afektivní onemocnění?“

(strana 26)

opět není nijak definována veřejnost, tedy s 50 respondenty na tyto otázky nelze získat 
adekvátní odpovědi.

Volba metody, rozsah a výběr vzorku a proces analýzy dat není v textu nikde metodicky 
zpracován. Popis výběru vzorku a zvolené metody „Metoda získání dat probíhala formou 
rozeslání elektronických dotazníků. Předem nebyl stanoven určitý počet mužů a žen, ani věková 
skupina. Výběr probíhal náhodně. Pro kvantitativní výzkum byl využit elektronický dotazník, který 
zkoumal postoj veřejnosti, k problematice afektivní poruchy a souvislost s užíváním návykových 
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látek a s tím spojené riziko sebevraždy.“(strana 26) bez dalších podrobností považuji za zcela 
nedostatečný.

Popis použité metody (viz. citace výše)  je natolik nevypovídající, že neumožňuje replikaci.

Reliabilitě a validitě dat nebyla věnována žádná pozornost.

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?

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací nebo s interpretací výsledků (0-8).

Závěry jsou konstatovány, nikoliv diskutovány.

Závěry nemohou být korektní, protože nekorektní a netransparentní je již velikost vzorku 
respondentů a jejich struktura a oslovení, které je zcela neznámé. Není jasné jakou „veřejnost“ 
tito respondenti representují, není tedy jasné, jak mohou být výsledky vysvětleny a nemohou 
tak být ani diskutovány v kontextu soudobého výzkumu.

Doporučení v diskusi (strana 40, opět včetně gramatických chyb a nelogických staveb vět): 
„Sebevražda je až následkém neléčené, nebo i špatně léčené deprese. Proto by byla potřeba 
osvěty a to primárně deprese. Je možnost provedení dalšího výzkumu na větším počtu dotázáných. 
Informování praktických lékařů a lékařů obecně, kteří mohou přijít do styku s pacientem dříve než 
psychiatr.“ vnímám jako povrchní, nekonkrétní, nedostatečná.

2 / max. 30

Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu?

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti?

Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2).

V výzkumné části neregistruji nic, co by se týkalo etiky. Slovo „etika“ v práci není zastoupeno 
ani jednou. Není jasné kdo byli respondenti, jakou formou byli osloveni, jak jim bylo sděleno a 
zajištěno bezpečí v rámci návratu dotazníků, jejich anonymita či neanonymita (neřešeno).

Téma etiky je zcela pominuto.

0 / max. 10
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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?

Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky aktuálním nebo praktickým problémem 
nebo není na odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí některá z jejích 
klíčových částí, neodpovídá rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0-3).

Práce svým názvem slibuje aktuální a velice zajímavé téma komorbidity afektivních 
onemocnění a užívání návykových látek. Tímto tématem se v teoretické části zabývá v zásadě v 
rozsahu jedné strany. V případě výzkumné je to na úrovni dvou otázek. Lze tedy konstatovat, že 
práce slibuje pojednávat o aktuálním / praktickém problému, ale nečiní tak v realitě zpracování 
tématu.

Z pohledu přínosu oboru adiktologie je tato práce zcela bez jakéhokoliv originálního přínosu.

Formálně obsahuje všechny klíčové části, ale s jejich obsahem nemohu být spokojen.

Z pohledu rozsahu je práce dostačující, ale i naprosto chybějící jazyková redakce textu vylučuje 
tuto práci z možnosti obhajoby i z prostého formálního, jazykového, pohledu. Dokumentace 
nelogické stavby vět v textu a gramatických chyb je nad rámec oponentury.

2 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce

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

Práci hodnotím jako velmi slabou, nedostatečnou pro úroveň absolventa Bc. studia oboru 
adiktologie.
Základnímu tématu práce, komorbiditě afektivních poruch a užívání návykových látek, byla 
věnována v teoretické části práce pouze jedna necelá strana.
Zjevně je toto komplikované a nejednoduché a aktuální téma pro autorku obtížně do hloubky 
problému uchopitelné a autorka práce se tedy uchýlila k prostému popisu části skupiny afektivních 
poruch, kdy se zaměřila pouze na depresivní epizody a bipolární afektivní poruchu.
Hlubší souvislosti mezi užíváním návykových látek a afektivními poruchami v bakalářské práci 
nenajdeme.
Stran výzkumné části práce mám pochybnost o celém jejím smyslu. Respektive, zjišťování postojů 
veřejnosti k duševním onemocněním, v tomto případě k afektivním poruchám, je jistě zajímavé. Jistě 
na toto téma bylo ale vyhotoveno dostatek odborných publikací, které nejsou však nijak a nikde 
v textu diskutovány. Nikde není popsán výběr a forma oslovení respondentů, není tedy jasné, o 
jakou veřejnost se jedná, jakou formou byly dotazníky distribuovány. O výzkumném vzorku tak nelze 
sdělit vůbec nic, kromě toho, že jsou to muži a ženy určitého věku… Výzkum je tedy naprosto chybný 
od samého počátku. Kdyby se autorka zaměřila na nějakou specifickou subpopulaci, kupříkladu na 
studenty adiktologie, potom bych 50 respondentů vnímal jako representativní vzorek této 
subpopulace, ale 50 náhodně oslovených vnímat jako veřejnost se mi jeví jako zcela zcestné.

Co nemohu opomenout je naprostá absence jakékoliv jazykové redakce. Přítomnost gramatických 
chyb a nelogická stavba vět jen dle mého mínění podtrhují to, že práce nesplňuje ani formální 
jazykové podmínky pro to, aby mohla být připuštěna k obhajobě. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. práci nedoporučuji k obhajobě, proto otázky neuvádím
2. práci nedoporučuji k obhajobě, proto otázky neuvádím

Body celkem 11 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení práci nedoporučuji k obhajobě

Datum 20.5.2016
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Jméno a příjmení, podpis MUDr. Dušan Randák
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Instrukce pro posudky bakalářských prací:
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku.

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám.
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě.
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení.
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA.

Instrukce pro posudky magisterských prací:
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů.
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat.
3. Napište celkové shrnující hodnocení.
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě.
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení.
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA.

Klasifikace práce podle bodového hodnocení 
Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce

Výborně 100–81 100–86

Velmi dobře 80–61 85–71

Dobře 60–41 70–56


