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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu 
a charakteru práce).

8

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce). 

10

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován). 

7

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce).

7

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury).

6

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice).

7

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek).

7

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná).

6

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy).

7

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

6

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky k obhajobě 1) Zaujala mě zjištění týkající se náhledu respondentů na opuštění 
základní školy a kolektivu, který byl vnímán jako více rizikový. 
Dokázala byste zvážit, jak by bylo možné související zjištění využít v 
rámci  preventivních aktivit (konkrétněji tedy, jak využít to, že 
některé kolektivy jsou více rizikové a jiné naopak  protektivní)?

2) Nevyužitá část zaznamenané diskuse se docela zajímavě váže na 
téma stigmatu, které otevíráte v teorii, ale ve výzkumné části už mu 
není věnován prostor. Zkuste se na tuto část diskuse podívat v 
kontextu toho, jak se ne/utváří stigma ve vrstevnickém kolektivu, 
jaké faktory mohou osoby, které by v jednom kolektivu mohly být 
stigmatizované, v jinak složeném kolektivu „ochrání“ před touto 
nálepkou. 

Poznámky

Magdalena SLÁMOVÁ

Vliv vrstevníků na experimentování s alkoholem v adolescenci

Kateřina MACHOVCOVÁ, Ph.D.



V teoretické části autorka volí v převážné míře adekvání zaměření a 
pokrytí témat poskytujících dobrý základ pro vlastní výzkum. 
Autorka pracuje s vhodnými zdroji, nicméně převážně z českého 
prostředí. Bylo by vhodné systematičněji zařadit také tematicky 
související studie realizované obdobnými kvalitativními metodami. 
Místy text působí poněkud fragmentovaně, prospělo by mu ještě 
editování a rozvinutí některých myšlenek. Určité nesrovnalosti 
nacházím ve formální rovině. 

Výzkumná část je realizována kvalitativně za využití metody 
ohniskových skupin, která je velmi přínosná s ohledem na zvolené 
téma i danou cílovou skupinu. Podařilo se zajímavě odkrýt interakce
mladých lidí v kontextu sociálního vlivu/tlaku, tato část výzkumu se 
jeví jako nejlépe analyticky uchopená . Ostatní kapitoly i diskuse 
směřují spíše ke konkrétnějšímu deskriptivnímu pojetí, které by bylo 
vhodné ještě dále rozvést, aby byl naplno využit praktický potenciál 
práce. 

Celkové hodnocení  Práce splňuje/nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v 
daném oboru. 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:


