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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 
Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Velmi dobrá úroveň 
Abstrakt obsahuje všechny klíčové položky a má přiměřený rozsah.  

Výhrady:  

 Autorka nedostatečně specifikovala metody sběru a analýzy 
dat. 

 

4/ max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Výborná úroveň 
Zdůvodnění práce je logické. Teoretická část je zpracovaná velmi 
pečlivě s využitím velkého množství zahraničních zdrojů. Byla zvolena 
adekvátní literatura s dostatečným záběrem.  
Výhrady:  

 Jediným slabým místem je popis prevalence užívání nových 
psychoaktivních látek v ČR. Autorka cituje výsledky výzkumu 
realizovaného NMS ve spolupráci s agenturou Medián v roce 
2011. Významným zdrojem dat, který však autorka 
nezmiňuje, jsou výsledky studie Tanec a Drogy realizované 
v letech 2003, 2007 a 2010. Stejně tak postrádám citaci 
publikace Páleníček, T., Kubů, P., Mravčík, V. (2004). Praha: 
Úřad vlády ČR, jakožto jedné z mála publikací v češtině, která 
se danou problematikou souhrnně zabývá.  

19/ max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Dobrá úroveň 
Cíle práce a výzkumné otázky jsou jasně stanoveny. Práce má logickou 
strukturu. Autorka vcelku přehledně popsala výzkumný vzorek. 
Výhrady: 

 V případě dvou výzkumných otázek se však jedná o uzavřené 
otázky. Otázky položené tímto způsobem redukují možnost 
odpovědi, což není záměrem kvalitativního výzkumu. 

 V příloze č. 2 autorka uvádí seznam otázek použitých v rámci 
polostrukturovaných interview. Řada otázek nesouvisí se 
stanovenými výzkumnými otázkami (Kapitola 2.2) a autorka 
nikde nezdůvodňuje důvod jejich zařazení. Jedná se o otázky 
5., 7.-10., 35., 36., 38., 39., 40., 41. 

 Autorka nedostatečně popsala metody a postupu analýzy 
dat. V kapitole 2.3.1 Obsahová analýza internetových 
diskusních fór uvádí, že použila metodu obsahové analýzy. 
Chybí však jakýkoli popis této metody včetně postupu. Jako 
zdroj cituje článek J. Plichtové. Jedná o sekundární citaci a 

10/ max. 20 



není jasné, jestli je J. Plichtová autorkou metody nebo se 
v článku pouze zabývá možnostmi její aplikace v oboru 
psychologie. 

 Podobně v kapitole 2.3.1.4 Analýza dat uvádí, že při analýze 
dat aplikovala metodu vytváření trsů a metodu hledání 
vzorců. V následujícím odstavci pak dodává, že se pokusila o 
kombinaci přístupů manifestní obsahové analýzy a 
interpretativní obsahové analýzy. Opět v textu chybí 
charakteristika metody/přístupu a citace zdroje. 

 Popis postupu analýzy dat je celkově poměrně strohý a 
rozhodně neumožňuje replikaci výzkumu. 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Dobrá úroveň 
Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a jsou většinou relevantní. 
Závěry jsou korektní a jsou prezentovány v kontextu soudobého 
výzkumu.   
Výhrady: 

 Vzhledem ke stanoveným výzkumným otázkám jsou výsledky 
uspořádány poměrně chaoticky. Není navíc jasné, k jakým 
výzkumným otázkám se vztahují některé z prezentovaných 
výsledků. Jedná se konkrétně o výsledky popsané 
v kapitolách 3.2 Motivace k užívání nových syntetických drog, 
3.3.4 Jaké informace by výrobci měli poskytovat, 3.3.6 
Informace sloužící k maximalizaci užitku nových syntetických 
drog, 3.4.2 Zdroje nových syntetických drog, 3.4.4 Způsob 
užití, 3.4.5 Intenzita užití, 3.5.3 Výhody oproti tradičním 
nelegálním drogám, 3.5.4 Nevýhody oproti tradičním 
nelegálním drogám. Členění kapitol je velmi podrobné a ve 
výsledku dosti náročné na orientaci.  

 Závěry jsou sice diskutovány v kontextu soudobého výzkumu, 
doporučení pro další výzkum jsou však učiněna pouze na 
obecné úrovni. 

20/ max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

Výborná úroveň 
Etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně 
ošetřeny.  

10/ max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Velmi dobrá úroveň 
Autorka se zaměřila na velmi aktuální téma. Nejen v ČR, ale i 
v ostatních členských zemích chybí kvalitativní data o užívání nových 
psychoaktivních látek. Práce je logicky uspořádána a má přiměřený 
rozsah. Teoretická část je zpracovaná poměrně pečlivě a přehledně 
s využitím řady zahraničních zdrojů. Výzkumná část a prezentace 
výsledků však trpí řadou nedostatků, což bohužel snižuje přínos práce 
a limituje její další využití. 

 

11/ max. 15 

 



 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Autorka si zvolila velmi aktuální, zajímavé a výzkumně málo 
zastoupené téma. Teoretickou část zpracovala poměrně pečlivě a 
přehledně, přičemž čerpala z řady zahraničních zdrojů. Výzkumná část 
a prezentace výsledků však trpí řadou nedostatků, což bohužel snižuje 
přínos práce a limituje její další využití. Práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 

Doplňující otázky k obhajobě  Co je cílem kvalitativního výzkumu? 

 Jak byste reformulovala výzkumné otázky, aby odpovídaly 
záměru kvalitativního výzkumu?  

Body celkem 74 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci ne/doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně / velmi 
dobře / dobře 

Datum  5. června 2012 

Jméno a příjmení, podpis Kateřina Grohmannová  
 

 
 



 
Instrukce pro posudky bakalářských prací: 

 Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní 
připomínky k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je 
vyhrazeno pole formuláře na posledním listu posudku. 

 Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 

 Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 

 Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 

 Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

 Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 

 U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ 
vlastním hodnotícím komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou 
formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 

 Napište celkové shrnující hodnocení. 

 Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 

 Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 

 Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 

Dobře 60–41 70–56 

 

 


