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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Výzkumné otázky jsou vhodně zformulovány na začátku praktické části v souladu se slibem 

z úvodu práce. Všechny jsou uspokojivě zodpovězeny. Odpověď na titulní výzkumnou otázku 

v kap. 2.4.4. je vzhledem k objemu dat obstojná a netriviální. Jen v samém závěru textu věnuje 

autorka titulní otázce příliš malou pozornost. 

Struktura je standardní a odpovídá zvolenému tématu. Analytická kapitola je vystavena výhodně, 

např. oddíl 2.4.4 spočívá na poznatcích dřívějších oddílů. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Ano, opírá. V teoretické kapitole postrádám návaznost mezi výkladem rituálu v obecné sociologii 

na jedné straně a u Zinberga a Grunda na straně druhé. Svoji zevrubnou konceptualizaci rituálu také 

ne zcela zužitkovává v analýze. Zmíněné dvě monografie jsou v angličtině. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Sněhová koule je samozřejmě slabou stránkou, ale půl- až hodinová polostrukturovaná interview 

s devíti respondenty poskytla překvapivě hodně relevantních poznatků. Nemohu zhodnotit styl 

dotazování, protože jsem neviděl transkripce. Mám jen podezření, že některé odpovědi – narážím 

zejména na oblasti ovlivňující užívání marihuany – mohly být vedeny jednak kladením otázek, 

jednak snahou o sebeprezentaci v sociálně žádoucí roli studujícího či pracujícího. Navrhuji, aby tyto 

vlivy výzkumnice zhodnotila při obhajobě. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Práce má velmi vysokou jazykovou úroveň a autorčin odborný styl jistě přispívá k důvěryhodnosti 

její argumentace. Postup analýzy nejsem schopen kontrolovat krok za krokem, ale výsledky (zejm. 

oddíl 2.4.4) přesto vnímám jako plausibilní. Problém spatřuji v nekritickém přejímání různých 

tvrzení informantů. Výzkumnice by měla při interpretaci dat zohlednit i svoji interakci s nimi. Tato 

ambice ale nejspíše přesahuje běžné nároky na bakalářskou práci. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

V analytické části autorka občas odkazuje ke zjištěním z literatury. To má v jejím výkladu svoji 

funkci, ale mně se to formálně nelíbí. Některé tyto odkazy mohou být v textu nedostatečně odlišeny. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Jazyk tedy nepovažuji za formální náležitost. Já jsem měl z jazykové úrovně této práce vyloženě 

potěšení. Odkazy mají standardní kvalitu. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které nepovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Práce je vystavěna pečlivě, průzračně, promyšleně a s dobrou znalostí věci. Právě tím autorka 

nejlépe dokládá své prohlášení, že ji „oblast drog zajímala po celou dobu studia“. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Vliv sebepezentace a kladení otázek na data 

Prosím komisi o shovívavost při diskusi. Z konzultací soudím, že v ústním projevu může být 

studentka méně smělá než v projevu písemném. 

 

Celkové hodnocení práce: Během jarních konzultací jsem měl obavu, k jakým výsledkům vlastně 

Alžběta Krechlerová dojde, ale v cílové rovince analýzu poskládala do koherentního tvaru a 

vytvořila text vysoké jazykové hodnoty.  
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