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1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající  

   

částečně 

odpovídající  

cíl a záměr  

nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    

   Cíle práce jako celku  x   

 

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  x    

 

 

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky x    

   Solidní přehled dosavadních  

   poznatků 

 x   

   Výběr relevantních názorů pro  

   daný  problém 

x    

   Logická výstavba práce (pořadí  

   kapitol) 

x    

 

 

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Definování výzkumného problému x    

   Definování cílů výzkumu x    

   Popis zkoumaného souboru x    

   Popis použitých metod x    

   Adekvátnost použitých metod x    

   Způsob prezentování výsledků x    

   Diskuse: kvalita interpretování   

   získaných výsledků   

 x   

 

 

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr  použité literatury  x   

   Využití literatury v textu práce  x   

   Správnost citací v textu x    

 

 

 



5. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce x    

   Způsob shrnutí x    

   Validita závěrů  x    

   Přínos práce x    

 

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh x    

 

 

7. Spolupráce studenta s vedoucím 

    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací  x    

   Akceptování rad a připomínek x    

   Samostatnost při zpracování práce x    

 

 

8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 

 x    

 

9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

  x   

 

 

 

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce x    

 

 

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě x  

 

 

 

 

 

Komentář a připomínky k textu:: 

Studentka se ve své práci zabývá problematikou léčby alkoholismu a následnou kvalitou života 

abstinujícího alkoholika, v teoretické části práce vhodně řazené do kapitol popisuje výrobu alkoholu, rozdíly 

vzniku abúzu alkoholu u mužů a žen, v této části postrádám bohatší odkazy na literaturu, využívá v citacích 

pouze několik zdrojů. 

V empirické části práce studentka vhodně skloubila metody kvalitativního o i kvantitativního výzkumu 

v oblasti zkoumání kvality života abstinujícího alkoholika, přičemž vhodně použila českou verzi dotazníku 

WHOQOL - BREF, objevují se zde grafy po vyhodnocení dotazníku a celkové shrnutí jednotlivých poznatků.  

Dále studentka v kvalitativní části výzkumu použila sebou vytvořený dotazník na výše zmíněné téma a 

vedla rozhovory pomocí polostrukturovaného rozhovoru, poznatky vhodně shrnula do tabulek, použila oevřené 

kódování. 

V diskusi své poznatky porovnává s výzkumem kolegyně Kasíkové, která psala práci s podobnou 

tématikou v roce 2011, bohužel v diskusi postrádám např. srovnání problematiky alkoholismu naší země 

s jinými státy Evropské Unie či využití zahraniční literatury v textu. 

Práce je všem psaná se zaujetím pro problematiku a výše zmíněné připomínky nesnižují kvalitu práce, 

hodnotím ji tedy v ý b o r n ě a doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 



Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

 

1. Proč jste se rozhodla zpracovat právě toto ožehavé téma, co Vás motivovalo se zabývat 

problematikou kvality života abstinujícího alkoholika? 

 

2. Z výzkumu vyplývá, že po léčbě závislosti na alkoholu  většina respondentů cítí návrat ztracené 

kvality života, domníváte se, že odpovídali po pravdě, pokud ano, proč se cítí být šťastnější?  
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