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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor práce: Kryštof Tvrdík 

Název práce: Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Rössler 

Oponent: Mgr. Ivan Petrúšek 

Navržené hodnocení: nedoporučuji k obhajobě 

 

 

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? 

Práce není strukturována úplně logicky. Po úvodu o délce jedna strana následuje krátká kapitola č. 2 

(méně než jedna strana), kde autor po konstatování, že cílem práce je „deskripce užívání marihuany 

mezi středoškolskou mládeží v Praze“ (s. 2) definuje tři hypotézy, které plánuje v práci testovat. 

Autor v této klíčové části práce používá termíny, které nejsou definovány a čtenář se s jejich 

významem většinou seznámí až v dalším textu. Není například zřejmé, jestli a popřípadě jaký je 

věcný rozdíl mezi užíváním a kouřením marihuany (autor na s. 9 uvádí i další způsoby užívání 

marihuany - absence přesného znění příslušné otázky v diplomové práci by to pomohlo vyjasnit). 

První dvě hypotézy si kladou za cíl srovnávat rozdíly v užívání marihuany mezi pohlavími a rozdíly 

mezi studenty čtyř typů škol. Třetí hypotéza si klade za cíl srovnávat rozdíly v užívání marihuany 

zkoumané prostřednictvím „prosté otázky“ a screeningové škály CAST, která měří výskyt problémů 

spojených s rizikovým užíváním marihuany. Autor bez jakéhokoli zdůvodnění a opoře v literatuře 

konstatuje, že „Výsledky z těchto dvou otázek by tedy měly být v souladu.“ (s. 2) Prostá otázka 

zkoumá prevalenci užívání marihuany a CAST baterie zkoumá rizikové užívání marihuany (jinými 

slovy, nepřesné formulace studenta invokují, že oba nástroje měří stejný konstrukt). V prvním 

odstavci výsledků analýzy je škála CAST interpretována jako prevalence užívání marihuany a jako 

s ekvivalentním měřením prevalence se s ní pracuje i v závěru práce. Celá kapitola 2 by měla být 

buď přesunuta do pozdějších částí práce, nebo významně rozšířena (aby bylo jasně formulováno, co 

je cíl práce a co znamená používaná terminologie). 

Výsledky analýz jsou diskutovány na velmi krátkém prostoru (s. 24). Obdobně i závěr práce je 

kratší než jedna strana, přičemž se v něm autor dopouští zobecnění a doporučení, které lze 

v kontextu odevzdané práce jen těžko prokázat. 

 

 

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

Autor se neopírá o dostatek relevantní akademické literatury. Významná část teoretické části práce 

je založená na jediné publikaci (HARTNOLL, Richard. Drogy a drogové závislosti: propojování 

výzkumu, politiky a praxe: co jsme se už naučili a co bychom se ještě naučit měli.), která není 

standardní vědeckou monografií. 

Autor v seznamu literatury uvádí 32 různých zdrojů. Čtyři položky zahrnuté v seznamu literatury 

nejsou v textu bakalářské práce vůbec citovány [Doubravová, M. (2003); Miovská, - 106 - L., 

Vacek, J., & Gabrhelík, R. (2008); Nakonečný, M. (1998); Purpose & Methodology. ESPAD, 

2017]. Významný počet citovaných zdrojů představují nerecenzované velmi krátké články 
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publikované na internetu [BIŇOVEC, Adam.; BLASZCZAK - BOXE, Agata; EVJÁKOVÁ, 

Radka; HŮLE, Daniel; SÚKL, 2017], odkazy na právní normy [ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 

40/2009; ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 167/1998], odkazy na internetové stránky institucí 

obsahující partikulární informaci [ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY; ČSÚ. 2011a; ČSÚ. 

2011b]. 

Autor uvádí v seznamu literatury 6 zdrojů v anglickém jazyce. Jen tři z nich ale představují 

standardní vědecké publikace, přičemž jejich role v textu je marginální (dohromady jen čtyři citace 

v textu). Práce s cizojazyčnými texty je tudíž nedostatečná. 

 

 

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

analýzy? 

Autor pracuje s kvalitními daty ze čtvrté vlny mezinárodního výzkumu ESPAD (2011). Potenciál 

těchto dat se ale autorovi nepodařilo ani zdaleka využít. Cíle práce například zmiňují, jaké možnosti 

analyzovaná data poskytují, ale tyto možnosti nejsou autorem v praktické části bakalářské práce 

vůbec analyzovány („Dále mi data poskytnou informace například o prvotním užití marihuany v 

životě, částku, kterou studenti středních škol běžně za marihuanu utrácí…“ s. 2). 

Všechny výsledky analýz jsou umístěny v příloze diplomové práce (a ne v samotném textu). Grafy 

a tabulky prezentované v příloze nemají nadpisy, což značně stěžuje orientaci ve výsledcích. 

Všechny výstupy byly zkopírovány z programu STATA a s minimálními úpravami vloženy do 

bakalářské práce (jsou tudíž v angličtině). 

Autor k testování tří formulovaných hypotéz používá t-test pro dva nezávislé výběry, Pearsonův 

chí-kvadrát test o nezávislosti proměnných, omnibusový test ANOVA a lineární regresní analýzu. 

Na obecné úrovni lze konstatovat, že autor aplikoval vhodné metody (odhlížím přitom od 

potenciální diskuse, jestli je vhodné ordinální proměnné analyzovat prostřednictvím technik 

vyvinutých pro kardinální proměnné). Samotná implementace, prezentace výsledků a odůvodnění 

některých klíčových rozhodnutí významně pokulhává (nebo zcela chybí). Například hypotéza 1 

jednoznačně implikuje jednostrannou alternativní hypotézu t-testu pro dva nezávislé výběry 

(„Chlapci kouří marihuanu častěji, než děvčata“ s. 2), výsledky prezentované v tabulce 4 ale testují 

dvoustranný test a zároveň i obě jednostranné alternativní hypotézy. Autor správně zamítá nulovou 

hypotézu ANOVA (tabulka 8), ale následně už prostřednictvím post-hoc testů nezkoumá, studenti 

kterých typů škol se vzájemně liší. U lineární regrese se třemi dummy proměnnými reprezentujícími 

typ navštěvované školy autor v textu vůbec nezmiňuje, který typ školy představuje referenční 

kategorii. Z tabulky 9 lze vyvodit, že referenční skupinu představují studenti gymnázií – 

zdůvodnění, proč právě tato skupina je srovnávána se třemi dalšími typy škol, ale v textu chybí. 

Autor zároveň konstatuje, že regresní analýza „potvrdila největší vliv středních odborných učilišť a 

základních škol a to ve stejném smyslu.“ (s. 24) Tabulka 9 ale tuto interpretaci nepotvrzuje, jelikož 

statisticky významné rozdíly existují jen mezi studenty pražských gymnázií (ref.) a středních 

odborných učilišť; a mezi studenty pražských gymnázií (ref.) a středních škol bez maturity. Zároveň 

prezentovaná regresní analýza neumožňuje formulovat žádné závěry o rozdílech mezi žáky 

základních škol a středních škol (SOU a SŠ s maturitou). Autor vůbec nediskutuje, jestli byly 

splněny předpoklady realizovaných analýz. Například Bartlettův test rovnosti rozptylů vede 

k zamítnutí nulové hypotézy a tudíž porušení předpokladu o homogeneitě rozptylů. 

 

 

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

Celkově je kvalita argumentů slabá. Student v práci neprokázal schopnost formulovat koherentní 

argument(y). Tento nedostatek je nejvíc patrný ve vlastních částech diplomové práce (tzn. úvod, 

výzkumný problém a cíle, výsledky analýz a závěr). Vyjmenované stěžejní části bakalářské práce 

jsou ve srovnání s ostatními částmi bakalářské práce velmi krátké a výstavba příslušného textu je 

chaotická. Autor některé klíčové rozhodnutí při přípravě bakalářské vůbec nezdůvodňuje nebo 

k jejich odůvodnění používá subjektivní dojmy. 
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5. Jsou v práci autorova tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Autorova tvrzení často nejsou v bakalářské práci jasně odlišena od tvrzení a zjištění jiných autorů. 

Aspirant v bakalářské práci téměř vůbec neprokázal schopnost citovat a ani parafrázovat jiné autory. 

Bakalářská práce (zejména v částech 1 a 3) obsahuje obsahově heterogenní odstavce s informacemi 

faktografického charakteru, přičemž autor neuvádí zdroje, odkud tyto informace čerpal. Autor vždy 

na konci odstavce pouze uvede jednoho autora (jen výjimečně několik autorů a děl). Například text 

bakalářské práce na stranách 5 a 6 je v zásadě přepsáním a zkrácením tabulky z publikace Hartnolla 

2005 (s. 38 a 39), přičemž bibliografický odkaz je až na konci celé pasáže, a je formulován bez 

uvedení stran citované publikace: „(Hartnoll, 2005)”. Tento nevhodný způsob citování a 

nerozlišování mezi vlastními a převzatými tvrzeními nechává čtenáře na pochybách, kdo je vlastně 

autorem nevhodných hodnotících tvrzení typu: „Nejlepší vědecké poznání najdeme někde 

uprostřed.“ (s. 3) nebo „V České republice je zákon upravující držení a užívání marihuany zajímavý 

tím, že je rozhodující, kolik marihuany člověk uchovává nebo pěstuje.“ (s. 14) 

Neschopnost autora odlišit vlastní tvrzení od cizích považuji za zásadní nedostatek předkládané 

bakalářské práce. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 

Úroveň odkazového aparátu podle mého názoru neodpovídá nárokům kladeným na tento typ 

akademických prací. Kromě toho, že student dostatečně neprokázal schopnost citovat jiné autory, 

práce obsahuje mnoho nesrovnalostí mezi odkazy v textu práce a seznamu literatury. Například 

práce Kamila Kalinu a kolektivu autorů je v textu citována bez odkazu na další autory (tzn. pouze 

„(Kalina, 2003)”). V seznamu použité literatury jsou uvedena dvě díla kolektivu autorů z roku 

2003, přičemž v textu práce toto odlišení chybí. Každá z kapitol v těchto kolektivních monografiích 

má explicitně uvedené autory a tudíž by bylo vhodné citovat jednotlivé kapitoly. 

Přehled citované literatury na konci práce současně používá několik různých citačních stylů. 

Styl používaného jazyka neodpovídá akademické práci a na mnoha místech je až příliš neformální. 

Práce obsahuje značný počet překlepů. Na několika místech chybí za větou interpunkční znaménko. 

Autor ne vždy prokázal schopnost strukturovat myšlenky do homogenních odstavců. Text práce 

vyvolává podezření, že bakalářská práce byla psaná/finalizována ve velkém spěchu. 

Abstrakt práce vůbec neformuluje zjištění/výsledky bakalářské práce. Abstrakt představuje pouhý 

popis kroků, které autor realizoval v jednotlivých částech práce. 

 

 

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

Rád bych v této části poukázal na několik dalších nedostatků. Například, název práce neodpovídá 

jejímu obsahu. Konkrétně práce vůbec nezkoumá postoje ale jednání studentů (tzn. užívání 

marihuany). Kromě toho 25 % analyzovaných případů tvoří žáci základních škol. 

Práce obsahuje podkapitoly, jejichž zařazení do bakalářské práce není z hlediska cílů a testovaných 

hypotéz vůbec zdůvodněno. Nejvíc v tomto ohledu vyčnívá podkapitola „3.4 Původ marihuany“, ve 

které autor selektivně popisuje šíření marihuany z Asie do Evropy. Dále není vůbec zdůvodněno 

zařazení podkapitoly „3.6 Zákony upravující marihuanu“, většina, které pojednává o užívání konopí 

na léčební účely (kterému se bakalářská práce u středoškolských studentů nevěnuje). V části 5.2 

autor dokonce věnuje prostor kouření tabákových výrobků a konzumaci alkoholu, které nejsou 

předmětem bakalářské práce. Bez těchto irelevantních pasáží by rozsah odevzdané práce významně 

klesl pod minimální požadovaný rozsah 54000 znaků (autor uvádí rozsah práce v počtu 54755 

znaků). 

Naopak zcela chybí teorie, která by vysvětlovala odůvodnitelnost testovaných hypotéz, resp. by 

formulovala důvody vysvětlující rozdíly v užívání marihuany mezi chlapci a děvčaty a mezi 

studenty různých typů škol. Autor se v této zcela klíčové výzkumné operaci omezuje na 

konstatování: „První dvě hypotézy jsem vyvodil podle minulých průzkumů v této oblasti, třetí jsem 

uvedl z důvěry ve stejnou kvalitu otázky ve standartním dotazníku a CASTu.“ (s. 2). 
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Z bakalářské práce se čtenář dozví banální fakty typu „Praha je hlavním městem České republiky a 

je také samostatným krajem. Je lokalizována v centrálních Čechách.“ (s. 18). Autor ale vůbec 

nezdůvodňuje, proč si pro testování tří formulovaných hypotéz zvolil právě region Prahy (a ne další 

exponované kraje, nebo naopak neexponované kraje). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Bakalářská práce Kryštofa Tvrdíka v odevzdané podobě nesplňuje požadavky kladené na závěrečné 

práce tohoto typu. Autor neprovedl dostatečnou rešerši vědecké literatury a ani výzkumných šetření 

realizovaných na téma užívání marihuany středoškolskými studenty. Práce obsahuje irelevantní 

pasáže, které neplní žádnou funkci z hlediska cílů práce nebo realizovaných analýz. Způsob 

citování je nevhodný a neumožňuje odlišit studentova tvrzení od tvrzení dalších autorů. 

Z těchto důvodů práci nedoporučuji k obhajobě. Práce musí být před její obhajobou 

přepracována. 

 

 

 

Datum: 4. 6. 2018       Podpis: 
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