
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce: Postoje a zkušenosti studentů s drogovými 
závislostmi 

Jméno studenta, studentky: Marcela Plíšková 
Jméno oponenta: Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 

II. Posudek oponenta 

Posuzovaná diplomová práce se zabývá zkoumáním vztahu vysokoškolských studentů 4. ročníku 

Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové k vybraným návykovým látkám pomocí dotazníkového průzkumu. 

Záměrem bylo zjistit postoje a zkušenosti s těmito látkami ve studované populaci a porovnat získané 

výsledky se studií podobného charakteru provedenou na pražských vysokých školaách. 

V teoretickém úvodu diplomové práce autorka definuje a charakterizuje základní pojmy, s kterými pracuje 

adiktologie, dále popisuje jednotlivé typy závislosti na látkách tlumících CNS, stimulanciích, látkách ze 

skupiny psychotomimetik a jiných zneužívaných látkách. 

V experimentální části práce jsou uvedeny konkrétní pracovní postupy při provádění a vyhodnocování 

dotazníkového šetření. Úplné znění dotazníku, který byl předkládán probandům studie, je připojeno jako 

příloha práce. Získané experimentální údaje jsou přehledně dokumentovány především formou grafů, jejichž 

provedení umožňuje dobrou orientaci v dosažených výsledcích. Údaje získané autorkou jsou adekvátně 

diskutovány a porovnány s obdobnou studií, provedenou u pražských vysokoškolských studentů. Odkazy na 

literární zdroje jsou uváděny, seznam použité literatury je připojen v závěru práce. Celková grafická a 

jazyková úprava diplomové práce je na velmi vysoké úrovni. 

K předložené práci mám několik dotazů a poznámek: 

1. Citace by měly být uváděny v textu v číselné posloupnosti (první citovaná práce by měla mít číslo 1 atd.). 

2. V seznamu literatury jsou uvedeny citace přednášek z farmakologie a farmakognosie. Přes jejich možnou 

vysokou úroveň nejsou takováto sdělení obvykle pokládána za odpovídající citovatelný vědecký zdroj. Bylo by 

možné tyto citace uvést jako tzv. "ústní sdělení", pak ovšem musí být uveden odkaz na danou osobu. 

3. Na srovnávací studii na vysokých školách v Praze jsem nenalezl v práci žádný odkaz. Byla někde 

publikována? O jakou se jednalo studii a kdo je jejím autorem? 

4. Je skutečně informovanost studentů FaF ve 4. ročníku tak nízká (přes 40% uvádí, že nejsou dostatečně 

informováni o problematice drog) nebo jde jen o jejich pocit? 

 

Výsledky předložené diplomové práce mohou přispět k rozšíření znalostí o zkušenostech a postojích 

studentů - budoucích farmaceutů k zneužívání léčiv. Údaje by mohly mít i význam pro formulování výukových 

plánů na Farmaceutické fakultě v oblastech souvisejících s drogovou problematikou. Výsledky jsou zajímavé 

i pro širší informaci. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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