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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? 

Abstrakt je strukturovaný a přehledný, nejsou ale zmíněna výzkumná východiska a nominační 
technika, další použité metody jsou uvedeny pouze obecně, a konečně chybí přesná informace o 
prevalenci v procentech, která je klíčová již vzhledem k názvu práce. Nicméně se jedná o dobrý 
pokus, autorka evidentně pochopila smysl této části bakalářské práce. 

4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zd ů vodnění 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 zp ů sobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Jako téma práce byla zvolena aktuální a relativně často zkoumaná problematika, a ačkoliv autorka 
pro samotné zd ů vodnění realizace bakalářské práce na toto téma nevychází přímo z odborné 
literatury, lze ho považovat za dostatečné.  

Teoretická část je velmi obsáhlá, autorka zpracovává téma poměrně zeširoka, text je psaný hustě, 
je jasně a logicky strukturovaný, opřený o spoustu literatury (jak domácí, tak zejména zahraniční, 
aktuální i starší) a přehledný. Celkem dost prostoru je věnováno témat ů m, která přímo nesouvisí 
se zaměřením práce, ale na druhou stranu žádné klíčové téma není opomenuto. Autorka přináší 
základní informace o prevalenčních výzkumech realizovaných v populaci českých vysokoškolák ů , 
ovšem pouze ze sekundárního zdroje, další informace o rizikovém chování vysokoškolák ů  nebo 
věkově srovnatelné populace v souvislosti s užíváním konopných drog jsou poměrně roztříštěné, 
ale nechybí – v této souvislosti je třeba ocenit snahu autorky prezentovat množství r ů zných 
zahraničních výzkum ů , ale na druhou stranu vyjádřit názor, že se jí tak docela nepodařilo 
identifikovat klíčové výzkumy a odfiltrovat nepodstatné informace. Teoretická část je ale jako 

14 / max. 20 
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celek přínosná, použité zdroje jsou velmi bohaté a správně citované. 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zd ů vodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zd ů vodněna 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? 

Cíl výzkumu, základní výzkumné otázky a hypotézy jsou formulovány jasně a srozumitelně. Menší 
výhrady mám k hypotézám: není uvedeno, na základě jakých informací či odhad ů  byly 
formulovány hypotézy právě takto; a první hypotéza nepopisuje vztah dvou či více proměnných, 
takže nem ů že být testována matematicko-analytickými metodami.  

Další část popisu použitých metod také bohužel vykazuje závažné nedostatky. Za málo podstatný 
považuji fakt, že popis metod není logicky zcela ideálně uspořádán (nejprve se detailně 
dozvídáme o metodách analýzy dat, teprve potom jsme seznámeni s nástrojem jejich tvorby – 
dotazníkem), mnohem závažnější chybou je naprostá absence zd ů vodnění a popisu nominační 
techniky pro výběr účastník ů  výzkumu (jsou zmíněna pouze kritéria pro zařazení do výzkumu, ta 
ale v podstatě popisují pouze základní soubor), stejně jako deskripce samotné realizace výzkumu. 
To znemožňuje replikaci výzkumu a do jisté míry devalvuje veškeré výsledky. Škoda že autorka 
nepodává alespoň souhrnné popisně statistické informace o rozsahu a struktuře základního a 
výzkumného souboru.  

Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout, že dotazník je sestaven velmi dobře (až na drobnosti jako 
je absence instrukce pro volbu jedné či více odpovědí u otázky č. 11) a rozsah výzkumného 
souboru výrazně převyšuje běžné zvyklosti i minimum nezbytné pro standardní testování hypotéz.  

Za diskutabilní považuji skutečnost, že „dotazník byl distribuován také přáteli, o kterých bylo 
známo, že užívají konopné drogy.“ Kromě toho, že díky chybějícímu popisu pr ů běhu výzkumu 
nevíme, co přesně znamená „distribuovat dotazník“, zde vnímám také velké riziko zkreslení jak ve 
výběru účastník ů , tak při vyplňování dotazníku. 

10 / max. 20 

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 

Bohaté výsledky jsou prezentovány standardně, formou komentovaných tabulek a graf ů . Trochu 
nerozumím logice jejich posloupnosti – pořadí témat prezentovaných výsledk ů  není založeno ani 
na výzkumných otázkách a hypotézách (na ty odpovídáno až na závěr), ani na pořadí otázek 
v dotazníku. Nejprve je např. srovnáváno určité chování uživatel ů  na základě skórování 
v dotazníku CAST (str. 41), jehož samotný popis a výsledky jsou ale představeny až později (str. 
44).   

Drobné výhrady: Na str. 40 se výsledky „mísí“ s diskuzí, když autorka ihned srovnává vlastní 
zjištění se studií ESPAD, dále je takto „kontaminována“ část zabývající se odpověďmi na hypotézy. 
Grafy 3 a 4 a Tabulka 19 na str. 47 a 48 mají nešťastné popisky, na první pohled není jasné, co 
otázky 15-20 reprezentují. 

23 / max. 30 
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výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Autorka bezchybně využívá statistických testových metod při ověřování hypotézy č. 2 i 
k podpoření dalších prezentovaných výsledk ů  (t-test a korelace), ale bohužel netestuje všechny 
hypotézy (H1 testovat nelze, ale u H3 a H4 se pokusit měla). I přes tuto chybu ale realizovaná 
práce s daty výrazně převyšuje běžnou laťku pro absolventa bakalářského studia adiktologie. 

Autorka si je vědoma metodologických omezení vlastního výzkumu a nebojí se na některé z nich 
v diskuzi upozornit – zde se teprve čtenář dozvídá některé podrobnosti o metodách výběru 
účastník ů  výzkumu. Interpretace a srovnání vlastních výsledk ů  s obdobnými výzkumy je v diskuzi 
dostatečné. 

Doporučení pro další výzkum nebo opatření pro praxi nejsou navržena. 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájm ů  účastník ů  výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

Etické otázky realizace výzkumu (sběru dotazník ů ) jsou zmíněny (nebo spíš „ztraceny“) 
v podkapitole 7.3.1 Prvý kontakt, ale jsou v rozporu s tím, co obsahuje dotazník v příloze. Ten se 
v úvodu explicitně zmiňuje pouze o anonymitě a dobrovolnosti, již ne o dalším (ne)využití dat. 
Také vyjádření autorky: „Snažila jsem se dodržet všechny možné etické aspekty, které jsou 
potřebné pro takovýto typ výzkumu“ v závěru odstavce o etice nevyvolává příliš dů věry v to, že si 
je opravdu vědoma všech souvisejících otázek. Nicméně z popsaného se m ů žeme pádně 
domnívat, že zájmy respondent ů  ohroženy při realizaci výzkumu ve skutečnosti nebyly.  

6 / 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? 

Výběr tématu je aktuální, práce by mohla být pro obor přínosná, ale bohužel to není zúročeno 
v návrhu aplikace výsledk ů  v praxi. Obsah i celkový rozsah práce odpovídá požadavk ů m. Logika 
uspořádání je s malými výhradami dostatečná. 

12 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce je svým tématem aktuální, ale svou kvalitou výrazně nevyvážená. Teoretická část je spíše 
mnohomluvná, d ů ležité informace se místy ztrácejí v těch méně významných, na druhou stranu tam 
ale všechna klíčová témata zpracována jsou, a rozsah a kvalita použité literatury pro to také hovoří. 
Výrazné nedostatky v popisu realizovaného výzkumu jsou zase vyvažovány rozsahem výzkumného 
souboru, bohatostí výsledk ů  a bezchybným použitím testových statistických metod. Autorka 
prokazuje schopnost zpracovat literaturu i realizovat výzkum na úrovni dostatečné pro bakalářskou 
práci. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Doplňte chybějící informace o výběrové metodě a realizaci sběru dat. 
2. Jaké praktické využití výsledků  Vás napadá? 

Body celkem 69 / max. 100 bod ů  

Navrhované hodnocení práci doporu č uji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  5. 9. 2012 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 
 
 


