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Hodnocení bakalářské práce 
Hodnocení 
známkou 

1 - 2 - 3 – 4 
Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 2-3 

Odborná úroveň zpracování tématu 3 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 3 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1-2 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1-2 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  2 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 3 

Odborný přínos 3 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1-2 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 2 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 3 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 



 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1-2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1-2 

Jazyková a terminologická úroveň práce 2 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 
Studentka Andrea Hlubučková předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia, s pedagogickým zaměřením.  
Bakalářská práce má rozsah 61 normostran + přílohy a je zaměřena na možné léčebné účinky 
marihuany. Práce je vhodně členěna do šesti základních kapitol, z nichž prvních pět tvoří 
teoretický základ práce a šestá kapitola představuje zpracování kvantitativního výzkumu 
provedeného dotazníkovým šetřením. V teoretické části autorka vymezuje základní pojmy, 
historii, problematiku legalizace, dvě kapitoly jsou věnovány negativnímu a pozitivnímu 
pohledu na marihuanu (Marihuana jako droga a Marihuana jako lék). Z celé práce je cítit 
autorčino zaujetí daným tématem a její až nekritický názor na marihuanu jako lék a 
dehonestace farmakologického průmyslu. Při vypracování teoretické části se autorka 
povětšinou opírala o zdroje staršího data a zároveň využívala řadu nevědeckých zdrojů.  
 Praktická část je tvořena interpretací kvantitativního výzkumu, ve kterém si autorka 
stanovila za cíl zjistit, zda je v současné době marihuana vnímána pouze jako droga či je 
vnímána i jako léčivo. Autorka pracovala celkem s 230 respondenty, avšak zde bych vytkla 
šíření dotazníku pouze v elektronické podobě, čímž bylo zabráněno, aby se k dotazníku 
dostaly starší věkové kategorie. V empirické části bych vytkla občasnou zmatečnost 
v interpretaci dat, kdy si čtenář musel často domýšlet, co chtěla autorka svojí interpretací říci, 
některé autorčiny myšlenky a závěry jsou napsány kostrbatě  

Práce i přes vytčené splňuje formální požadavky, které jsou kladeny na závěrečné 
práce. Práci hodnotím jako dobrou. 
 
 
Otázky pro diskusi: 

1. Vysvětlete svůj despekt vůči farmaceutizaci marihuany.  
2. Z jakých důvodů dochází neustále ke sporům, zda marihuanu legalizovat či nikoli. 

Opřete o odbornou literaturu a provedené výzkumy v ČR a ve světě.  
 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) DOBŘE  

 

Dne: 5. 5. 2017      ........................................................... 
        Podpis vedoucího práce 


