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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
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Vedoucí práce: Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc. 

Oponent/tka: Mgr. Maksym Kolomoiets 

Navržené hodnocení: B 
 

 

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? 

 

Cílem práce je popis sociálních důsledků závislosti mladšího člena rodiny na fungování rodiny jako 

celku, když výzkumné otázky se vztahují k němu na základě funkcí rodiny, definovaných v části 

teoretické. Závěr přímo odpovídá cíli práce a postaveným výzkumným otázkám. Práce jako celek 

má jasnou a přehlednou strukturu. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autor se opírá o velké množství relevantní českojazyčné literatury. Cizojazyčné texty také byly 

použité, avšak v malém počtu. Přehled literatury je více než dostatečný – jsou i části, které z mého 

pohledu nijak nepřispěli k pojetí zkoumaného problému a k analýze dat – například, 2.4. Typologie 

rodiny. Táto teoretická část by potenciálně mohla být užitečná, například ve případě, kdyby autor 

diskutoval možné příčiny zneužívání drog v konkrétní rodině. 

 

 

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

analýzy?  

 

Analyzovaná data jsou velmi kvalitní, kritéria pro výběr respondentu jsou přehledné a logické. Jako 

metoda analýzy bylo zvoleno kódování rozhovorů s pěti respondenty. Kódy jsou ale stanovené 

deduktivně, v souvislosti s představenými funkcemi rodiny, a nakonec kódu je jen 4. Tímto analýza 

nabývá bohužel spíše deskriptivní než analytické podoby. Důsledkem zvolené formy analýzy je i to, 

že jednotlivé kódy se občas prolínají – záškoláctví je spojené s rizikovým chováním (st. 71), i 

zároveň do problémové socializace (st. 64). Emocionální složka se těsně prolíná s pocitem bezpečí, 

obzvlášť ve případě kdy 2. respondentka povídá o případě s „bouchačí“ (st. 68). Nemyslím si, že 

deduktivní analýza, která vychází z definovaných v literatuře funkcí, je nejlepší metoda práce 

s poskytnutými rozhovory; a když už byla zvolená, tak by bylo vhodné explicitně stanovit hypotézy. 
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumenty jsou srozumitelné a podpořené daty, vycházejíc přímo z citovaných úryvků. 

 

 

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

 

Ano, autor opírá svoje tvrzení na vlastní výzkum. 

 

 

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

 

Úroveň formálních náležitostí je výborná, nakolik můžu soudit jako nerodilý mluvčí češtiny. 

 

 

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

 

Celkově práce je dobře vyplněná, se solidní teoretickou části, která je ale poněkud nadbytečná. 

Analytická část je méně povedená, což jsem popsal výše. Jako přednost práce, označil bych ne zcela 

dostupný terén (rodiny, členové kterých jsou drogově závislí jedinci), ve kterému autorovi se 

povedlo udělat výzkum, a dobře zvolené sociálně relevantní téma.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

- Proč do výzkumu nebyly zahrnuté příčiny drogové závislosti v té či jiné rodině? Jak rodiče 

nebo členy rodiny reflektují vlastní roli v tom, že jejích potomek je závislý na drogách? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Diplomovou práci považuji za dobře zvládnutou, mé připomínky nejsou 

nijak zásadní. Proto navrhuji hodnotit práci známkou B. 
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