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Hodnocená položka

Úroveň a charakteristika položky

Body

Abstrakt

Výborná úroveň

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy,
použité metody, hlavní výsledky a jejich
implikace)?

Kvalitně zpracovaný stručný souhrn koresponduje s obsahem práce a
obsahující všechny klíčové informace, tj. východiska, cíle, výzkumné
otázky, použité metody, hlavní výsledky a jejich implikace (5).
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Koresponduje abstrakt s obsahem práce?
Má abstrakt přiměřený rozsah?
Odůvodnění a rešerše odborné literatury

Výborná úroveň

Je zdůvodnění práce logické?

Autorka se zdařile definuje význam a praktické implikace práce. Teoretický
nebo empirický základ tvoří široké spektrum adekvátní odborné literatury
včetně prací zahraničních autorů, přináší i diskutovaná témata.
Odpovídající a kritický přehled dosavadních poznatků interpretuje
současné znalosti a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci
může být inovativní a pro obor přínosná (16-20).

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?
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Použité metody a logika struktury práce

Výborná úroveň

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce,
výzkumné otázky či hypotézy?

Výběr výzkumných metod odpovídá charakteru práce. Všechny použité
klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na
vědeckou práci. Jejich použití v rámci kvalitativního výzkumu může být
inovativní a pro obor přínosné. Oceňuji mimo jiné i použití stupnice CMRS,
která je sice obecně známá, ale, pokud vím, ve výzkumu v ČR ještě
použita nebyla. (16-20).

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?
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Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě
dat?
Má práce logickou strukturu?
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 jsou prezentovány srozumitelně a jsou podrobně doloženy
v příloze. Jejich interpretace je logická a korektní a je konfrontována
s teoretickými a metodologickými východisky. Autorka se zabývá i limity
své práce včetně implikací pro zobecnění svých poznatků. Výsledky
zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí a na jejich základě autorka formuluje
jasná a odpovídající doporučení pro praxi. (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

Výborná úroveň

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Etickým otázkám je věnovaná část 7. Autorka dostatečně ošetřila etická
pravidla výzkumu a ochranu osobních údajů a diskutuje některé etické
problémy výzkumné činnosti. Bere v potaz společensko-kulturní dopad

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu?
Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné
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činnosti?

práce (9-10).

Odborný a společenský přínos a celková úroveň
práce.

Výborná úroveň – práce pojednává značně aktuální a pro praxi
významný problém v kontextu oboru. Je inovativní a pro rozvoj oboru
přínosná. Genderové téma je i významným společenským problémem.
Práce je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15).

Pojednává práce aktuální/praktický problém?
Je práce přínosná z hlediska oboru?
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Obsahuje práce všechny klíčové části?
Má práce dostatečný či přiměřený rozsah?
Je práce logicky uspořádána?
Je práce z formálního hlediska bez chyb?
Celkem body

88
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Celkové hodnocení úrovně práce
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující
hodnocení, poznámky)

Závislé ženy-matky jsou stále ještě značně opomíjenou skupinou v adiktololgické praxi, tím
spíše v odborné literatuře. Prostředí terapeutické komunity, kde se léčí závislé matky
s malými dětmi, umožnilo autorce získat bohatý klinický materiál a vedle poznatků týkajících
se přímo tématu práce z něj vytěžit i poznatky širšího rázu – v tomto smyslu jsou zajímavé
charakteristiky respondentek v části 8 a v tabulkách v této části. Z práce rovněž vyplývá
možnost změny motivace v léčbě, což ukazuje na význam soustavné práce s motivací u
této skupiny klientek.
Práci hodnotím jako velmi zdařilou a užitečnou. Bylo by vhodné publikovat její zkrácenou
verzi v odborném časopisu.

Doplňující otázky k obhajobě

1. Potvrzuje se v získaných údajích názor De Leona, že celkové skóre CMRS je
prediktor výstupu léčby?
2. Pokud by autorka chtěla pokračovat ve výzkumu této cílové skupiny, jakým tématem
by sed zabývala? Jaká doporučení pro další výzkum by navrhla pro jiné zájemce?
88 / max. 100 bodů
Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně
16.5.2019
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Body celkem
Navrhované hodnocení
Datum
Jméno a příjmení, podpis
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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
Výborně
Velmi dobře
Dobře

Bodové rozpětí pro bakalářské práce
100–81
80–61
60–41
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Bodové rozpětí pro magisterské práce
100–86
85–71
70–56

