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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X  
 

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

X  
 

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

 X 
 

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 X  

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  X  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

X  
 

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

X  
 

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

X  
 

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
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IV. Doplňující poznámka  
Autorka práce přistupovala k šetření a sepsání práce velice svědomitě a s nadšením. 
Vypracovala práci s rozsahem převyšující požadavky bakalářské práce. Mapovala užívání 
marihuany na třech středních školách. Snažila se porovnat chování uživatelů marihuany a 
žáků marihuanu neužívající s úmyslem popsat některé druhy chování, které by mohly 
zvyšovat pravděpodobnost užití návykových látek.  

- Navrhovala bych poupravit název bakalářské práce na: Problematika užívání 
marihuany u madistvých ze středních škol v Nymburce. 

- Odpověď na dílčí výzkumnou otázku u Dílčího cíle č. 6 (podkapitola 2.4.1) 
neodpovídá textu uvedenému pod tímto cílem. 

 
V. Otázky k obhajobě 
1. Jakou informaci nám poskytuje údaj o celoživotní prevalenci nějaké látky? 
2. Jaké konkrétní přínosy vidí atutorka ve vypracování této práce pro svůj studovaný obor? 
 
 
Předložená bakalářská práce autorky Kateřiny Čermákové i přes některé drobné 
nedostatky splňuje požadavky kladené na závěrečné práce v daném oboru. Shoda BP 
s jinými dokumenty v systému Theses.cz nepřesáhla 5 %. 
 
Datum   20.8 2019               
 
 
 


