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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Kryštof Tvrdík 

Název práce: : Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Rössler 

Oponent/tka: Mgr. Ivan Petrůšek 

Navržené hodnocení: Dostatečně E 

 

 

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? 

 Cíl práce je v úvodu jasně formulován. Závěry jsou bohužel diskutovány velmi zběžně a ne 

vhodně.  Práce celá trpí myšlenkovou roztříštěností, kdy jednotlivé části na sebe ne úplně navazují a 

občas není jasné, k čemu autor zmíněnou pasáž píše a co z ní je pro jeho práci relevantní. 

 

 

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

 Autor se opírá z větší části o české texty, mnohé z nich bohužel nejsou vědeckými 

publikacemi, a proto argumentace jimi není příliš vhodná. Autor používá několik cizojazyčných 

zdrojů. 

 

 

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

analýzy?  

 Autor se opírá o data sebraná v rámci mezinárodního výzkumu ESPAD (2011), která 

následně využívá k testování hypotéz. Bohužel autor nezvolil nejvhodnější metody analýzy, 

přičemž opomíjí diskusi možných alternativ, z čehož by bylo patrné, co ho ke zvolení metod vedlo. 

 

 

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

 Kvalita argumentů není v celkovém pohledu příliš přesvědčivá. Jednotlivé části práce na 

sebe nepříliš dobře navazují a občas není zřejmé, z jakého důvodu autor pokládal za nutné je 

zmiňovat. Argumentace závěrů je sice jasná, nicméně mohla by být zevrubnější. 

 

 

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

 Autorova tvrzení jsou odlišena od převzatých. 

 

 

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

 Úroveň odkazového aparátu je obecně na nízké úrovni. Jazyková úroveň práce je také slabší. 

Autor občas užívá osobní názory a pocitová zabarvení. 

 

http://iss.fsv.cuni.cz/
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7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 Jednotlivé části práce na sebe nepříliš navazují, zároveň se vyskytují pasáže, u nichž není 

jasné, proč je autor považoval za nutné v práci zachovat. Název práce navíc bohužel neodpovídá 

zkoumanému tématu. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 Z jakého důvodu považujete Richarda Hartnolla za vhodný zdroj ke své práci? Znáte nějaké 

jiné autory, kteří se Vámi zvolené problematice věnují, a kteří by při bližším zvážení mohli být 

vhodnějšími zdroji informací? 

 Mohl byste blíže představit CAST a zdůvodnit jeho vhodnost pro Vámi vybrané téma? 

 Z jakého důvodu považujete části Vaší práce „Paradigma v oblasti drog“, „Základní morální 

postoje“ a „Zákony upravující marihuanu“ za důležité? Jak jich využíváte se svém výzkumu? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 Bakalářská práce Kryštofa Tvrdíka splňuje v určitých aspektech požadavky na bakalářskou 

práci kladené.  

 Vzhledem k tomu, že Kryštof Tvrdík prokázal rámcovou schopnost orientace v oboru, práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit při vhodné obhajobě jako dostatečnou (E). 

 

 

 

 

Datum: 5.6.2018       Podpis: Jan Rössler 
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