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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1 

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

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Nela Kordiaková předložila bakalářskou práci na téma Ničí uživatelé 

tvrdých drog více svůj život, nebo život svých rodičů? 

Práce je logicky strukturovaná, obsahuje formální náležitosti kladené na závěrečné 

práce. Vyzdvihuji orientaci a očividný zájem studentky o téma. Rozsah práce je 67 

normostran. 

Teoretická část se věnuje droze a jejímu dělení (měkké X tvrdé, legální X nelegální, 

tlumivé X povzbuzující X halucinogenní), závislosti a jejím příčinám, léčbou a prevencí i 

spojením rodina a závislost. Teoretická část je ukončena popisem tří vybraných drog, které 

úzce souvisí s praktickou částí (pervitin, kokain, heroin). 

Empirická část byla zpracována na základě kvalitativního výzkumu pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Autorka pracovala s 10 informanty (5 uživatelů drog a 5 

rodinných příslušníků), tento počet považuji za dostatečný s ohledem na charakteristiku 

informantů a velmi citlivé téma. Veškeré cíle, které byly v práci kladeny, byly naplněny. 

Práci hodnotím jako výbornou. 

 

 

 

 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Pracuje v ČR někdo s rodinami drogově závislých nebo se pracuje pouze se závislými? 

 

 

 

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) A 

 

 

 

 

 

 
Dne:       ........................................................... 

              Podpis oponenta 


