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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  X     

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou   X      

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací X      

Vhodnost a správnost použitých metod X      

Popis, vysvětlení použitých metod  X     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  X      

Přehlednost, jasnost X      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  X     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky X      

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů X      

Význam pro praxi, osobní přínos  X     

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika  X     

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



Posouzení míry shody vyjádřené v %: 

Práce byla posouzena prostřednictvím antiplagiátorského programu Theses.cz s výsledkem méně 

než 5 % shody s vybranými dokumenty.  

 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Tematické zaměření práce je velmi aktuální a to jak z hlediska celospolečenského, tak profesního. Je 

skutečností, že i u nás je rozšířeno nelegální požívání drog. Jedním z nejčastěji zneužívaných produktů  

jsou rostlinné kanabinoidy, v posledních letech pak syntetické kanabinoidy. Teoretický úvod práce je 

kvalitní, využívá množství literárních zdrojů, autor se však dopustil několika drobných nepřesností 

v psaní cizích výrazů nebo v jejich významu. Cíle práce a výzkumné otázky jsou v plné shodě se 

zaměřením práce, dosažené výsledky dotazníkového šetření jsou přiléhavě vyhodnoceny a věcně 

správně diskutovány. Závěry jsou plně přijatelné. Oceňuji úroveň přehledové kapitoly nové 

psychoaktivní látky, jejíž součástí jsou syntetické kanabinoidy a také využití relativně vysokého počtu 

použitých domácích a zahraničních informačních zdrojů, některé z nich jsou z posledních let.    

Konstatuji, že bylo dosaženo vytýčených cílů a celkově dobrou kvalitu bakalářské práce.   

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Vysvětlete tvrzení na str. 14 2.3. Kanabinoidy.     Molekuly bílkovin, které reagují 

s kanabinoidními receptory, nazýváme  kanabinoidy.  Ty ale nejsou bílkovinné povahy, 

jsou chemická individua.  

2. Zdůvodněte, proč jsou syntetické kanabinoidy mnohem nebezpečnější, než ty přírodní? 
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*F = nesplněno 


