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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? 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny 
klíčové informace (5). 
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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? 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní 
odborná literatura k tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce 
je na standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15). 

 

15 



 

2 

 

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). 
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Prezentace případového materiálu 

Má kasuistika všechny podstatné části?  

Mají anamnézy výpovědní hodnotu?   

Je vhodně popsán další vývoj klienta a/nebo 
metody intervence?  

Byly použity přiměřené nástroje hodnocení?  

Je souhrn výstižný a vypovídající 

Výborná úroveň – případový materiál je zpracován na vynikající úrovni a 
prozrazuje vyspělé klinické myšlení (16-20).     
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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? 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako adekvátní.  
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace 
poznatků. Výsledky zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí.  (24-30).  
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Byly vzaty v úvahu alternativní 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? 

 

Výborná úroveň – eticky velmi náročná práce respektuje pravidla výzkumu a ochrany údajů jsou 
dostatečně ošetřeny. Jsou diskutovány hlavní etická dilemata práce. (9-10). 
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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? 

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

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

Autorka  využila zjevně ojedinělou příležitost a poskytla pozoruhodný vhled do mnohaletého 
soužití manželského páru, zatíženého závislostí na alkoholu. Rozsáhlý případový materiál je 
pojednán s empatií, etickou citlivostí a odbornou erudicí. Vlastní teoretické zázemí práce 
(oddíly 3,4 a 5.5)  jsou zajímavým rozšířením adiktologických pohledů. I když bodové 
hodnocení je o jeden bod pod pásmem „výborně“, práce si pro svou originalitu hodnocení 
„výborně“ zasluhuje.       

Doplňující otázky k obhajobě 1. Možnosti zlepšení dosavadního stavu dvojice a zejména Adama?    
2. Doporučení pro praxi a výzkum?   

Body celkem 102 / max. 120 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím  výborně 

Datum  31.5.2017 

Jméno a příjmení, podpis Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.  
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Klasifikace práce podle bodového hodnocení  
Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 99–120 103–120 

Velmi dobře 75-98 85–102 
Dobře 51-74 66–84 

 

 


