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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Téma práce je pořád velmi aktuální, analýza chování a přístupu mládeže ke drogové otázce je nezbytným 
předpokladem úspěšných intervenčních programů.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

4

Práce má nadstandardní úroveň, svědčí o rozsáhlých znalostech a přehledu studentky v problematice užívání 
legálních i nelegálních drog.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…
Díky kvalitní teoretické přípravě studentky J. Jiráskové jsou formulace hypotéz, cílů práce, konstrukce 
dotazníku i jeho vyhodnocení  po metodické stránce v pořádku.

4

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

3

Formální zpracování práce je na vysoké úrovni, jen některé grafy díky černobílému provedení a množství údajů 
nejsou úplně přehledné
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Práce nadstandardní úrovně, přesahující požadavky kladené na bakalářskou práci

Otázky k 
obhajobě:

Kdyby se stejný výzkum prováděl u učňovské mládeže ve stejných věkových skupinách,
byly by výsledky srovnatelné? 

Hodnocení celkem: Doporučuji  práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




