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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka svou práci zaměřila na poměrně širokou oblast problematiky lehkých drog, kterou 
ale zúžila zaměřením na znalosti mladých lidí o vlivu lehkých drog na psychiku a rovněž i na 
dopady na sociální oblast. Cíl práce byl tak jasně stanoven již v úvodu práce, studentka si pro 
zkoumání této problematiky zvolila vhodnou metodu dotazníkového šetření, které 
zpracovala způsobem odpovídajícím bakalářské práci. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka prokázala, že dovede pracovat s odbornou literaturou rovněž odpovídajícím 
způsobem, stavěla proti sobě názory jednotlivých odborníků, vyjadřovala i svůj postoj k této 
problematice. Odborných titulů je dostačující množství a studentka je uváděla správným 
způsobem v práci i v seznamu literatury. Odpovídajícím způsobem pracovala i 
s internetovými zdroji. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je na vesměs dobré úrovni, s občasnými formulačními 
nepřesnostmi, ale vcelku odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Studentka 
prokázala jak dobrou znalost odborných termínů, tak i velmi dobrou orientovanost v dané 
problematice. Práce má odpovídající strukturu, některé kapitoly jsou sice obsahově méně 
vyvážené, ale dobře na sebe logicky navazují.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma bývá sice často zpracovávané, ale studentka se zaměřila na uvědomování si 
mladé generace nebezpečí vlivu lehkých drog, které bývá často podceňováno. Tím se práce 
stala aktuální, zejména i z hlediska dopadů na sociální oblast. Praktické využití vidím zvláště 
z hlediska prevence sociálně patologických jevů v primární prevenci. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíle práce tak studentka splnila, cíle i závěry jsou jasně formulovány. Postup řešení odpovídal 
zvolené metodice zpracování, metodologická část je sice chudší, ale pozitivně hodnotím 
velmi pečlivě a rozsáhle zpracovanou diskuzi a fakt, že si autorka uvědomovala úskalí své 
práce (množství získaných informací, které se hůře zpracovávalo a mohlo tak dojít i ke 
zkreslení výsledků, což ve své práci uvádí). Celkově ale zpracování odpovídá nárokům 
kladeným na bakalářskou práci. K zpracování daného tématu se studentka stavila velmi 
aktivně, práci často konzultovala, dané téma zpracovávala se zájmem o danou problematiku. 

Celkové hodnocení:  Výborně – velmi dobře dle obhajoby 

 
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Co sama vnímáte jako největší praktický přínos své práce? 


