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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? 

Abstrakt je přiměřený svým rozsahem, koresponduje s obsahem práce. Zároveň ale není zřejmé, 

kdy se jedná o formální obecná tvrzení: Prioritou pracovníků azylového domu je řešení 

sociální situace osob bez přístřeší. Zároveň se v tomto zařízení nacházejí osoby 

závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány ke změně svého rizikového 

chování… a kdy jde o výsledky práce autorky. Nešťastný je i začátek abstraktu. 

 

 

2 / 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 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Autorka pracuje s relevantní literaturou, pojmy jsou logicky zdůvodněny a propojeny mezi sebou. 
Literatura je aktuální a odkazový aparát je v souladu s požadavky akademického textu.  

 

18 / max. 20 
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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 zdůvodněny, metoda sběru dat i analýzy jsou použity adekvátním způsobem. 
Práce má logickou strukturu, která koresponduje s teoretickou částí. 

18/ 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 vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Autorka prokázala, že rozumí základním principům analytického myšlení, výsledky prezentuje 
vhodnou formou, vyhýbá se přílišnému zobecnění. Na druhou stranu na několika místech je 
opomenuto, že informace/data o problému jsou pouze jednostranné – sebrané perspektivou 
personálu, nikoli samotných klientů. Pokud tedy je psáno o nemotivovaných klientech, ej nutné si 
uvědomit a dostatečně interpretovat, že jde o tvrzení personálu, navíc, jak uvádí autorka 
personálu bez zkušeností řešit adiktologickou problematiku.   

18 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Autorka bere 
v potaz společensko-kulturní dopad práce. 

10 / max. 10 
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činnosti? 

 

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 pojednává aktuální problém v oblasti lidí bez domova. Autorka se se svými cíli vyrovnala se 
ctí, práce má logickou strukturu, obsahuje odpovídající odbornou literaturu, autorka pracuje i se 
zahraničními zdroji. Formální stránka práce je na vysoké úrovni. 

 

10 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Zvolené téma je důležitou součástí oboru adiktologie. Autorka si stanovila odpovídající cíle a text je 
zpracován pečlivě, přehledně. Autorka pracuje s odpovídajícími zdroji, včetně několika zahraničních. 
Data jsou sebrána adekvátním způsobem, v interpretaci je problematické občasné zobecnění tvrzení 
jedné (pečovatelské) strany, aniž by bylo vzato v potaz, že stanovisko klientů je neznámé.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Kamerový systém v sociálních službách – je to oprávněný, legitimní nástroj v azylovém 
domě? 

2. Nemotivovaní klienti – je to termín, který se ve Vaší práci opakuje na mnoha místech – proč 
jsou lidé bez domova nemotivovaní, jak by se mohlo pracovat s motivací…  Vezměte v úvahu, 
že jde o tvrzení personálu azylového domova. 

Body celkem 76 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  26. květen 2017 

Jméno a příjmení, podpis Mgr. Petr Matoušek  
 

 
 
 


