
 

1 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Prevalence užívání návykových látek u žáků 2. stupně praktických škol v Ústeckém kraji 

Autor Kateřina Dvorská 
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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt je strukturovaný, ale spíše stručný, i když to podstatné obsahuje.  3 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

 

Zdůvodnění práce je praktické a logické, autorka k němu využívá i odbornou literaturu, i když 
určitá tvrzení mají formu obecného klišé (4. odstavec) a podložená nejsou (neexistuje žádný 
preventivní program pro žáky praktických škol?). Záběr teoretické části je velmi široký, jednotlivé 
kapitoly na sebe bohužel dobře nenavazují, rozsahem nejsou vyvážené a obsahem se cíle práce 
týkají často jen nepřímo (terapeutická práce, poruchy chování…). Přehled výsledků obdobných 
výzkumů (kapitola Studie ESPAD) by měl být klíčovou kapitolou, ale bohužel je zpracován velmi 
nepřehledně a roztříštěně, navíc je citován nejspíš z absolventské práce a ne přímo ze 
závěrečných zpráv, a jiné výzkumy zabývající se touto cílovou skupinou jsou opominuty zcela. 
Autorka čerpá pouze z domácích zdrojů, citační normy nejsou dodrženy, sekundární citace nejsou 
odlišeny.  

6 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   Cíl i výzkumné otázky jsou poměrně široké, nicméně umožňují výzkum navrhnout a realizovat. 
Metody i průběh výzkumu jsou (ve srovnání s ostatními částmi bakalářské práce) popsány 
poměrně zdařile, i když chybí zdůvodnění konkrétního záběru dotazníku, dále chybí popis 
výběrové metody a bližší specifikace procesu analýzy dat (ačkoliv ta je patrná z výsledků 
samotných). Validitou se autorka nezabývá. 

10 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou kusé, popisky velmi stručné, grafy nepřehledné (ne na všechny typy výsledků se 
hodí koláčové grafy, volba barev bezdůvodná, zmatená). Rádoby přehledné zopakování výsledků 
podle jednotlivých otázek trochu pomáhá, ale dojem nepropracovanosti spíše umocní, doporučil 
bych spíše využití tabulek. Diskuze je stručná, autorka spíše jen opakuje výsledky, prezentované 

11 / max. 30 
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srovnání se studií ESPAD pokulhává vzhledem k obtížné srovnatelnosti sledovaných populací 
z hlediska věku. 

Etické aspekty práce Zájmy respondentů dle popisu neohroženy, v pořádku 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce je úplná, rozsahem přiměřená, nicméně obsahem nevyvážená, a formálně nepříliš 
přehledná. Mohla by být přínosná, ale výsledky jsou spíše povrchní a otázkou zůstává nakolik 
reprezentativní. 

7 / max. 15 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Problém užívání návykových látek na školách praktických se jeví být veskrze praktickým, bohužel 
autorka přinesla pouze povrchní informace v nepříliš přehledné podobě. Teoretická část má příliš 
široký záběr, v citacích jsou chyby, některé kapitoly s tématem souvisí pouze okrajově. V praktické 
části autorka prokázala schopnost samostatně navrhnout a realizovat výzkum, nicméně výsledky 
nejsou příliš přehledné. Z předložené práce je patrné, že byla takříkajíc šita horkou jehlou, což je 
rozhodně škoda, neboť z tématu i z dat šlo určitě vytěžit mnohem víc. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Proč si myslíte, že je problematické srovnání výsledků Vašeho výzkumu a prezentované 
studie ESPAD? 

2. Popište konkrétní využití výsledků Vaší práce. 

Body celkem 47 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 
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