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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Úplný obsáhlý souhrn spíše většího rozsahu (-1 bod), ale ne mnohomluvný. 4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Práce je dostatečně dobře zdůvodněna, je k tomu využita zcela aktuální literatura, která je řádně 
a bezchybně citována. Strukturování kapitol teoretické části a volba témat odpovídá zaměření 
práce, hloubka a úroveň zpracování pak požadavkům kladeným na bakalářské práce. Text je psán 
místy úsporně (zejm. ze začátku teoretické části), ale vždy logicky a dostatečně odborně. Použitá 
literatura je aktuální, nejsou opomenuty klíčové zahraniční zdroje, ale bohužel chybí aktuální 
přehled prevalenčních výzkumů zaměřených na nové syntetické drogy v ČR. 

17 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce  

 

Cíl a výzkumné otázky jsou formulovány jasně a odpovídají otevřenému exploračnímu výzkumu, 
pro nějž je kvalitativní design vhodný. Postupy tvorby dat, nominace výzkumného vzorku i analýzy 
dat jsou popsány velmi podrobně, autenticky, a zároveň dostatečně odborně, a jsou podpořeny 
citacemi z literatury. Validita byla zohledněna ve všech fázích realizovaného výzkumu. 

18 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou prezentovány dle jednotlivých výzkumných otázek. Nutno podotknout, že grafy 
nejsou tím nejlepším, co autorka vytvořila, zejm. se mi nezdá příliš vhodně udělaný graf č. 2 
(nechť čtenář posoudí). Ačkoliv byla plánována a následně i využita kvalitativní metodologie, 
výsledky jsou poměrně strohé a mají tendenci spíše kvantifikovat (v jistém smyslu připomínají 
obsahovou analýzu), což je rozhodně škoda. Uvítal bych oživení citacemi přepisů původních 
rozhovorů. Nicméně závěry se zdají být korektní. V diskuzi se autorka zabývá metodologickými 
omezeními, ale do hlubší interpretace vlastních zjištění se nepouští. 

19 / max. 30 
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Etické aspekty práce Dostatečně popsáno, bez problémů. 9/ max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce se zabývá aktuálním a významným společenským problémem. Je úplná, bez formálních 
chyb, má přiměřený rozsah. 

10 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Lokální kvalitativní sonda do vzorců užívání mefedronu je v kontextu současné situace na drogové 
scéně velmi žádoucím designem pro bakalářskou práci. Autorka se jí zhostila se ctí, ale v závěru jako 
by jí došly síly či inspirace. Teoretická část prokazuje její dostatečnou schopnost orientovat se 
v tématu i bezchybně systematizovat klíčové informace, metodologický popis je na velmi dobré 
úrovni, realizace samotného výzkumu dokládá její odhodlanost a vytrvalost, jen zpracování 
samotných výsledků vybočuje z dosud výborné úrovně svou stručností, a totéž platí i pro diskuzi. 
Nejedná se přímo o chybu, ale spíše o nevyužití potenciálu, který v sobě téma i data skýtaly.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Reagujte na výtku o strohosti výsledků a diskuze. 
2. Existuje nějaká souvislost mezi identifikovanými charakteristikami vzorců užívání a 

skórováním v dotazníku DAST? Pokuste se ji popsat.  
3. Navrhněte službu, která by pokryla potřeby uživatelů mefedronu, tak jak vyplývají z výsledků 

Vaší práce. 

Body celkem 77 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  31. 8. 2015 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 


