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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
oponent 

 

Název      Nové syntetické drogy – výskyt ve školní populaci 

Autor Dagmar Möllerová 

Vedoucí práce Vendula Běláčková  

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

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? 

Úplný souhrn v přiměřeném rozsahu. 

5 / 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? 

Zdůvodnění stručné, jasné a logické, vychází z aktuální literatury. Struktura práce vhodná, záběr 
přiměřený – autorka se správně zabývá přímo problematikou NSD, neplýtvá obecnými úvody. 
Použitá literatura zvolena vhodně a citována bezchybně, její rozsah je přiměřený bakalářské práci. 
Za relativně drobné formální chyby lze považovat opakovaný překlep ve slově pipereziny nebo to, 
že seznam použité literatury není v abecedním pořádku, což neodpovídá použité citační normě.  

17 / max. 20 
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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? 

Cíl, výzkumné otázky i hypotézy jsou stanoveny jasně a srozumitelně, použité metody jsou 
přiměřené, popis výzkumu je podrobný a umožňuje replikaci. Rozsah výzkumného souboru je 
z hlediska bakalářské úrovně studia úctyhodný, nasazení autorky příkladné. 

15 / 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 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Oceňuji využití matematicko-
analytické metody χ2 a přehledné tabulky. Vzhledem k tomu, že se jedná o studii s cílem „přispět 
k metodologii prevalenčního odhadu…“, mi trochu chybí hlubší zamyšlení se nad nástrojem 
tvorby dat, který je pilotně ověřován (na str. 33 se dozvídáme, že 12 dotazníků bylo vyřazeno, ale 
uvítal bych podrobnější rozbor, např. nedokončené dotazníky, vynechané a chybně vyplněné 
otázky…). Na druhou stranu se autorka nad validitou a reprezentativitou zamýšlí v diskuzi, a je 
poměrně sebekritická.  

26 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Diskutuje etické konflikty výzkumné činnosti? 

Bez problému, informovaný souhlas patrný v příloze, popis postupu precizní. 

10 / max. 10 
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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? 

Práce je nanejvýš aktuální a přínosná, její odborná úroveň je vysoká. Nalezené formální chyby 
považuji za relativně nepodstatné. Rozsahem je práce přiměřená. 

 

13 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Předložená bakalářská práce má velmi aktuální téma i vysoký potenciál k praktickému využití, je 
dobře zdůvodněná i strukturovaná, jasně a čtivě napsaná. Autorka prokazuje velmi dobrou 
schopnost práce s literaturou a v praktické části také dovednost realizovat obsáhlé dotazníkové 
šetření a zpracovat výsledky na vysoké odborné úrovni do jisté míry převyšující požadavky kladené 
na bakalářské práce. Přes drobné formální chyby se jedná o výbornou práci, která má předpoklady 
pro publikování v odborném časopise.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Které úpravy dotazníku byste po zkušenostech s realizací Vašeho pilotního sběru dat 
navrhla? 

2. Jaké intervence ve vztahu k NSD může/by měla adiktologie realizovat? Co podle Vašeho 
názoru chybí nejvíce a co se podle Vás naopak daří? 

Body celkem 86 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  5. 6. 2015 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 
 


