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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Získávání konopných drog mladistvými: srovnání zkušeností svěřenců ze zařízení pro cizince s vybranými zařízeními pro svěřence české národnosti 

Autor Kristýna Piskáčková 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Roman Gabrhelík 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

 

Abstrakt je úplný, má přiměřený rozsah a koresponduje s obsahem práce. Obecné prohlášení („Ve 
výzkumné části se nejprve zabývám výzkumnými otázkami, metodami a procesy tvorby dat, 
později pomocí analýzy dat zprostředkovávám odpovědi na výzkumné otázky.“) by bylo vhodnější 
zcela vypustit a nahradit ho popisem konkrétních použitých metod (chybí popis nominace 
výzkumného souboru a popis metod analýzy dat). 

4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

 

Zdůvodnění práce je strohé a není příliš přesvědčivé – osobní zájem ani praktický přesah není 
v úvodu obzvlášť akcentován. Teoretická část jako celek má přiměřený rozsah, jasnou strukturu a 
logickou stavbu. Bohužel právě ve struktuře a stavbě kapitol lze mnohdy spatřovat nejvýraznější 
autorský přínos, protože autorka často přejímá celé pasáže citovaných textů a pouze jimi vytváří 
vlastní kapitoly. Práce s citacemi navíc vykazuje značné množství chyb, počínaje méně závažnými, 
jako že v odkazu chybí např. datum (Miovský, str. 30) či jméno autora nebo název dokumentu 
(výroční zpráva 2010, str. 40), přes závažnější, kdy jsou evidentně sekundární citace používány 
jako citace primární (téměř všechny citace v kapitolách 2.4, 2.5 a 2.7), až po skutečnost, že 
některé doslovné citace celých pasáží nejsou uvedeny v uvozovkách (kromě kapitol 2.4 a 2.5, na 
které upozorňuje i kontrola meziuniverzitního projektu theses.cz, se jedná o kapitoly 3.2 a 3.3). 
Zda byla překročena hranice plagiátorství, je diskutabilní – ke cti autorce předložené práce může 
sloužit alespoň to, že původní autoři uvedených pasáží jsou nakonec zmíněni, nezasvěcený čtenář 
to ovšem nemá šanci rozpoznat. 

5 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce  

 

Použité metody korespondují s cílem a výzkumnými otázkami, vše je podrobně a jasně popsáno, 
volba metod je podpořena i literaturou. Popis metodologie tvoří z hlediska kvality vrchol celé 
diplomové práce. 

16 / max. 20 
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Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou prezentovány jasně a strukturovaně, dají se považovat za správné, ale domnívám 
se, že autorka v analýze nedosáhla proklamované hloubky a zůstala u deskripce a výčtu. Otázkou 
je, zda agregaci, konceptualizaci nebo dokonce faktorování získaná data vůbec umožňují. Citace 
původního materiálu (doslovné přepisy rozhovorů) tvoří bezpochyby většinu textu výsledků, což 
v zásadě nelze samo o sobě považovat za chybu, ale v tomto konkrétním případě to nepokládám 
za účelné – souvislé pasáže citací nepřerušované komentáři autorky budí dojem, že analýza 
zůstala někde na půl cesty, a že čtenář si má udělat pořádek ve sledovaných fenoménech sám. Za 
velmi vhodné naopak považuji krátké souhrny na konci podkapitol pojednávajících o výsledcích 
dle jednotlivých výzkumných otázek. Kapitola diskuze působí spíše jako souhrn celé diplomové 
práce, interpretace výsledků jsou sporé a sebekritické metodologické zamyšlení jsem neobjevil. 

18 / max. 30 

Etické aspekty práce Z hlediska ochrany participantů byly dodrženy potřebné zásady a v práci jsou popsány. (Jiná 
otázka je, do jaké míry byla dodržena publikační etika.) 8 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce.  

Slibné tematické zaměření práce, ale pouze podprůměrná úroveň zpracování, autorský přínos je 
sporný. Práce má všechny klíčové části i přiměřený rozsah, bohužel vykazuje závažné chyby 
v práci s citacemi. 

7 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Zajímavé a originální tematické zaměření s potenciálem, který bohužel nebyl naplněn. Teoretická 
část vykazuje zásadní citační nedostatky, autorský přínos je sporný. Vrcholem práce je plán výzkumu 
a popis použitých metod, prezentace výsledků je v kontrastu s tím pouze průměrná, diskuze plní 
spíše funkci souhrnu, kterému chybí kritický pohled. Celkově hodnotím práci jako odbytou, klasifikuji 
stupněm dobře na hranici obhajitelnosti.   

Doplňující otázky k obhajobě 1. Vysvětlete, co jste měla na mysli větou na str. 72 „Získání informací od participantů mělo 
sloužit k naplnění validity.“  

2. Jakým způsobem mohla ovlivnit validitu jazyková bariéra? 
3. Co z výsledků je pro Vás osobně nejpřekvapivější a proč? 

Body celkem 58 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  20. 6. 2013 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 
 


