
 
 

 

Posudek oponenta závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce:   Životní příběh osoby s alkoholovou závislostí 

Autor práce:  NOVÁKOVÁ Michaela 

Studijní program: bakalářský, B5350 Zdravotně sociální péče 

Studijní obor:  R031 Zdravotně-sociální pracovník 

Akademický rok: 2017/2018 

Oponent práce: Mgr. Adéla Michková, Ph.D. 

 
 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   X    

Členění kapitol, návaznost  X     

Práce s odbornou literaturou   X      

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce    X    

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací X      

Vhodnost a správnost použitých metod X      

Popis, vysvětlení použitých metod   X    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   X     

Přehlednost, jasnost X      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  X     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  X     

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů   X    

Význam pro praxi, osobní přínos X      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika   X    

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): Míra podobnosti 0 % 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Bakalářskou práci, kterou autorka zaměřila na problematiku alkoholové závislosti, hodnotím velmi 

kladně. Oceňuji zvolené výzkumné otázky a přístup autorky, kdy realizovala sérii rozhovorů 

s osobami, které mají zkušenost se závislostí na alkoholu a s jejich partnery. Dílčí připomínky mám 

v těchto oblastech: 

- Nevhodně pojmenovaná práce a formulovaný cíl práce, kde autorka deklaruje ambici popsat 

životní příběh osob s alkoholovou závislostí. Formulované dílčí cíle, resp. výzkumné otázky, 

se od tohoto cíle odklánějí. Dílčí cíle/výzkumné otázky autorka naplnila/odpověděla v rozsahu 

pro bakalářskou práci dostatečném. 

- V kapitole Závěr se autorka omezuje spíše na obecná konstatování, neodpovídá zde na 

výzkumné otázky, pouze odkazuje na předchozí kapitoly (kde jsou odpovědi obsaženy). 

- Autorka používá pojmy, které se aktuálně opouštějí, např. „alkoholismus“ či „závislý“ (jako 

označení osoby zneužívající alkohol)  

Uvedené výhrady jsou formálního charakteru, po obsahové stránce hodnotím práci jako 

nadprůměrnou. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

V průzkumné části používáte v rámci interpretace pojem „genetická podmíněnost závislosti“ (str. 30, 

41, 43) a dokládáte to konkrétními tvrzeními z rozhovorů. Nedomnívám se, že lze takto jednoznačně 

tvrzení interpretovat. Prosím vysvětlete, příp. využijte jiný koncept, který by vámi zachycený jev 

vysvětloval. 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 

 

 

B 

 

 

 

 

 
Dne: 1. 6. 2018      

 ........................................................... 

                               Podpis  

 

 

 

 

 

 

 
1)    
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*F = nesplněno 


