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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autorka práce: Petra Müllerová 

Název práce: Role užívání marihuany lidmi s tělesným postižením 

 

Vedoucí práce: Mgr. Anna Oravcová 

Oponent: Mgr. Josef Kawulok 

Navržené hodnocení: Velmi dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autorka v cíli své práce usiluje o zjištění role, kterou hraje užívání marihuany v životě tělesně 

postiženého člověka, a to zejména po úraze s následkem částečného či úplného ochrnutí končetin (s. 

1). Takto stanovený cíl je formulován jasně, nadto je v dalších částech práce do určité míry dále 

konkretizován (viz s. 15). Závěry práce s vymezeným cílem korespondují. 

 

Práce je strukturovaná vhodně a přehledně. Je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a 

praktické, které na sebe navazují. 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Množství použitých zdrojů je dostatečné. Jejich výběr je relevantní. Autorka taktéž pracuje 

s několika cizojazyčnými zdroji. S použitými zdroji pracuje dobře. 

 

Nicméně autorčino tvrzení, že oblast není dostatečně probádána a není uskutečněno moc výzkumů 

na podobné téma (s. 8), nezní (ačkoli nejsem žádným odborníkem na toto téma) příliš přesvědčivě, 

přinejmenším v kontextu anglicky publikovaného (sociologického, psychologického, medicínského 

…) výzkumu. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Analyzovaná data mají pocházet z polostrukturovaných rozhovorů s celkem 7 respondenty. Dva 

rozhovory byly provedeny face-to-face, jeden nicméně prostřednictvím webkamery, tři telefonicky 

a jeden, který autorka nakonec také zařadila do vzorku, byly vlastně pouze písemné odpovědi na 

položené otázky. Autorka tuto variabilitu zdrojů svých dat v textu bohužel vůbec nediskutuje a 

nezabývá se jejími možnými dopady na obsah získaných dat. Taktéž chybí zmínka o tom, do jaké 

míry získaná data saturovala kategorie, s nimiž autorka pracuje. V této podobě je pro čtenáře do 

značné míry složité posoudit kvalitu použitých dat a dostatek množství jejich zdrojů (tj. rozhovorů). 

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že vyhledání respondentů svolných k poskytnutí rozhovoru 
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na dané téma nebyl bezpochyby jednoduchý úkol. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Autorčiny argumenty vyplývající z provedeného výzkumu jsou bezpochyby opřeny o získané 

výpovědi respondentů. Autorka dospívá k závěrům, které jsou ve většině případů jasně 

formulovány. Na druhou stranu se čtenář neubrání otázce, zda nebylo možné zajít ve zvoleném 

tématu více do hloubky. Autorka se totiž se svými zjištěními pohybuje spíše na povrchu 

zkoumaného problému (což je vlastně v rozporu se smyslem kvalitativního výzkumu), což se 

nejviditelněji projevuje určitou předvídatelností prezentovaných výsledků. Např. v dílčím tématu 

role rodiny a blízkých se nabízí jako možný dílčí námět konkretizace typů konfliktů či naopak 

forem podpory, s nimiž se uživatelé setkávají. Samotné konstatování existence konfliktů nebo 

podpory není totiž pravděpodobně zcela neznámým faktem. Podobné je to i s autorčiným 

rozdělením respondentů na ty, kteří marihuanu užívají z důvodu fyzické úlevy, a na ty, kteří tak činí 

pro psychické uvolnění. Druhá kategorie není totiž příliš jasná a možná by si vyžádala další 

konkretizaci a hlubší porozumění, protože někdy to jsou podle autorčina popisu lidé, kteří 

marihuanu v minulosti taktéž užívali z důvodu fyzické úlevy (není vždy vysvětleno, proč s tím 

přestali), nebo ji z důvodu fyzické úlevy užívají také, ale jen nepravidelně. V takto podané analýze 

se tak druhá kategorie do značné míry prolíná s první. Možná měla autorka přistoupit po provedení 

kupříkladu dvou prvních rozhovorů k revizi scénáře rozhovoru a zaměřit se blíže na výše uvedené 

problémy, případně jiné, které by se jí v datech ukázaly jako relevantní a zajímavé pro další 

promyšlení a konkretizaci. 

 

5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. Autorka v tomto smyslu pracuje velmi dobře. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Odkazový aparát je standardní. Autorka pracuje dobře. Úroveň jazyka je na dobré úrovni, 

gramatické ani stylistické chyby nejsou v práci přítomné. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce plynule přechází z části obecné do části praktického výzkumu. Práce proto tvoří jednotný 

celek. Výzkumné části nicméně chybí především prezentace hlubšího porozumění zkoumaného 

problému, jak přepokládá logika kvalitativního výzkumu. Navzdory tomu má předložená práce své 

kvality, které autorka bezpochyby vyzdvihne při její obhajobě. Práci proto k obhajobě připouštím a 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

Datum: 13. 1. 2019     Podpis: Kawulok Josef 

 


