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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP?
☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající
☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci
☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí,
případně je neakceptovatelné

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F)
Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS)
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce?
Jazyková a stylistická úroveň práce
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování
v textu
Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké)
Celkové hodnocení formální stránky práce
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Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení:
Dojem z práci kazí jazykové chyby. Např. na s. 6 jsou v jedné větě hned čtyři hrubky. Ani stylistická
úroveň práce není nijak vysoká.

3) Hodnocení odborného charakteru práce
Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto
odpovídá
Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu
o řešení výzkumného cíle/otázky
Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou
výzkumnou otázku
Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost
s ní pracovat kriticky
Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury
(případně aktuálních politických debat)
Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka
Celkové hodnocení obsahové úrovně

C
D
E
D
D
C
D

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení:
Téma je mezioborové, nicméně lze jej (a autorovi se to daří částečně) nahlížet z politologického
hlediska. Problém spočívá dále v tom, že některé z výzkumných otázek (výzkumné otázky č. 5) nelze
seriózně v rámci disciplíny politologie zodpovědět. Práce je deskriptivní a příliš široce pojatá, neboť
hodlá zkoumat modely legalizace konopí v ČR, Nizozemí a Španělsku. Dále zkoumá názory politických
aktérů, odborné veřejnosti a postoje veřejného mínění. Pro účely bakalářské práce autor tedy zvolil
až mnoho cílů, které se nedaří zcela naplnit, neboť řada dílčích kapitol věnujících se těmto otázkám,
je relativně stručná. Není dostatečně zdůvodněn výběr zkoumaných zemí. Zvlášť s ohledem na to, že
autorovým cílem je debatovat o vhodných modelech legalizace konopí pro ČR. Zajímavé by bylo
například zvolit Kanadu, USA případně i jiné země. Autor však své závěry vyvozuje jen ze dvou
modelů, což snižuje přesvědčivost jeho argumentace. Za problém považuji to, že práce nevyužívá
takřka žádných politologických konceptů. Autor mohl vyjít z politologický ideologií či politické etiky a
filozofie a debatovat sílu a legitimitu jednotlivých argumentů pro a proti legalizaci konopí. Případně
mohl sledovat vývoj debaty v ČR, která je v práci představena jen přehledem postojů současných
parlamentních stran se zmínkou o Straně zelených. Chybí ale třeba uvedení toho, že Unie svobody
měla ve volební kampani 2006 za jedno z hlavních témat právě legalizaci konopí. Leoš Heger nebyl ve
vládě P. Nečase za ODS , ale za TOP 09. Názory odborné veřejnosti jsou prezentovány pouze skrze
postoje Jarmily Vedralové a Viktora Mravčíka. Navíc jsou jejich názory čerpány jen ze sekundárních
zdrojů. I zde platí, že dílčí závěry vyvozené z takto koncipovaných kapitol nepůsobí příliš
důvěryhodně.

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení.
Práci chybí jasné cílení a „ostřeji“ formulované výzkumné otázky, které by se soustředily na nějaký
vybraný aspekt problematiky legalizace konopí z politologického hlediska. Místo toho práce míří na
více cílů současně. Tento počáteční problém se pak promítá do všech aspektů práce. Výsledkem je
převážně povrchní práce, která nepřináší mnoho nového, snad vyjma představení modelů
legalizace konopí v Nizozemí a Španělsku. Nevyužívá navíc politologie jako akademické disciplíny.
Samotné téma je mezioborové, ale politologie k němu může co říci. Autorovi se bohužel podařilo

napsat práci, který je skutečně „mezioborová“, avšak v negativním slova smyslu – stojí někde mezi,
resp. mimo, tj. mimo obor lékařské vědy a do značné míry i mimo obor politologie. Práce
nevyužívá žádné specifické teorie či metodologie, byť se zde nabízí obsahová analýza, rozhovory
s dotčenými aktéry atp. Jestliže je jedním z cílů práce hodnotit modely legalizace pro rekreační
účely v ČR, pak je problematické odvolávat se jen na zkušenosti ze dvou zemí, zvlášť když lze nalézt
i jiné modely legalizace v jiných zemích. Za problematické považuji časté využívání sekundárních
zdrojů, namísto čerpání z primárních zdrojů.
5)

Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce
vyjádřit v průběhu obhajoby:

Celkové hodnocení:
Práci k obhajobě Doporučuji
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Navrhuji hodnotit: D
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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