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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

Název      Vzorce užívání kokainu mezi rekreačními uživateli: Terénní kvalitativní výzkum 

Autor Adam Kulhánek 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Jaroslav Šejvl 

 
Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Kvalitně zpracovaný a úplný souhrn obsahující všechny klíčové informace v přiměřeném rozsahu. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Jasné a logické zdůvodnění práce, přiměřený záběr teoretické části, velmi obsáhlá a na vysoké 
odborné úrovni zpracovaná rešerše, vyspělý akademický styl vyjadřování, čtivé a přehledné. 
Ústřední téma vzorců užívání je vhodně doplněno o přehled historického vývoje a současnosti 
z hlediska epidemiologického i ekonomického. Vzhledem k nedostatku české odborné literatury i 
potřebě zasazení fenoménu užívání kokainu do současné české společnosti je obhajitelné i využití 
neodborných článků z běžných periodik, ostatně při pohledu na množství zahraničních odborných 
zdrojů se tato potenciální výtka jeví jako bezpředmětná. 

19 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl práce a výzkumné otázky jsou formulovány jasně, metody jsou vzhledem k nim adekvátní, 
všechny fáze výzkumu jsou podrobně a srozumitelně popsány, tento popis působí autenticky a 
zároveň odborně, autor se opírá o odbornou literaturu. I když autor nepřichází s žádnou 
inovativní metodou, jeho popis i provedení induktivní analýzy dat vytvořených pomocí 
semistrukturovaných interview od respondentů získaných prostřednictvím snowball samplingu je 
na velmi vysoké odborné úrovni. 

19 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou prezentovány přehledně a srozumitelně, jsou dobře strukturované, identifikované 
kategorie se zdají být logické, jsou vhodně podložené citacemi autentického materiálu, takže 
čtenář má možnost „kontrolovat“ autora v jeho induktivním postupu. Autor navíc celou kapitolu 
výsledků uvádí velmi vhodným způsobem, provází čtenáře tak, aby se v jejich prezentaci vyznal, a 
na závěr ji zase vhodně uzavírá stručným souhrnem hlavních zjištění. Diskuze svým rozsahem 
působí poněkud úsporně, ale každá věta v ní má svůj smysl – není opomenuto ani zamyšlení nad 
validitou, ani interpretace vybraných zjištění či konfrontace s dostupnou aktuální literaturou. 

28 / max. 30 
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Etické aspekty práce Vše explicitně rozebráno v samostatné kapitole, bez závad. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Téma práce je velmi aktuální, závěry jsou rozhodně přínosné, text je bez formálních nedostatků, 
vše je logické a přehledné, celkově zpracované na vysoké akademické úrovni. 

15 / max. 15 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

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

Předložená diplomová práce se hloubkově zabývá vzorci užívání kokainu mezi jeho rekreačními 
uživateli v České republice, což je téma, které dosud nebylo odborně zpracováno. Teoretická část, 
v níž autor prokazuje velmi dobrou schopnost práce s literaturou i kritické myšlení, je čtivá, bohatá a 
dobře zpracovaná. Autor čerpá z velkého množství aktuálních zahraničních zdrojů, které řádně 
cituje. Realizovaný výzkum sice využívá „pouze“ standardní kvalitativní metody, ale jeho popis a 
realizace jsou na špičkové úrovni, výsledky jsou originální a jsou prezentovány přehledně při 
zachování vysoké míry autenticity. Diplomová práce ve všech svých aspektech dosahuje výborné 
kvality a mohla by představovat vzor pro absolventské práce na magisterské úrovni, její další 
publikace je žádoucí. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Na čem zakládáte své tvrzení, že „kokain je v kontextu české adiktologie vnímám jako 
okrajový fenomén s nízkou prioritou“? A je tomu skutečně tak? 

2. Pokud byste překročil rovinu popisu a posunul se v rámci proklamované zakotvené teorie 
k axiálnímu a selektivnímu kódování, jak by mohla vypadat Vámi postulovaná teorie týkající 
se vzorců užívání kokainu? 

Body celkem 96 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  12. 6. 2015 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 


