
r 

I 
POSUDEK 

NA DIPLOMOVOU PRÁCI 

"SYSTÉMY PREVENCE NÁ VYKOVÝCH LÁTEK V GALICII 
SE ZAMĚŘENÍM NA PRIMÁRNÍ PREVENCI ALKOHOLISMU MLÁDEŽE"' 

Diplomantka: Alice Pospíšilová 

Problematika drogových závislostí je v současnosti palčivým problémem nejen \ Č'R. 

,d\.' i vostatních zemích Evropy. Život s drogou se stává závažným tématem evropské 

ci\ilizace. ať již se jedná o zneužívání alkoholu či jin}'ch návykových látek. přičemž v každé 

Z\.'111 I dochúzí k více či méně účinným pokusLlm těmto nebezpečím čelit. Z tohoto zorného 

úhlu pohledu je třeba ocenit. že se diplomantka ve své diplomové prací pokusila 

zprostr-cdkovat českému prostředí některé praktické zahraniční inspirace o zpúsobech 

prl'\l'ntivní práce. a to z prostředí Galicie. kde tyto postupy zúčastněně monitorovala. 

Llhr,lIličních poznatkú z této oblasti není nikdy dost. 

Diplomantka v lt\odnÍch pasážích práce hovol'Í o nebezpečí alkoholu pro mladé lidi. 

prO\jdí orientační rozbor pr-íčin požívání alkoholu. a to od příčin biologických k sociálním. 

Od tohoto pojednání přechází k vysvětlování. jaké jsou dúvody preventivní práce směi'ující 

pn1ti lneuŽÍvúnÍ alkoholu. a to pkdevším mládeží. V tomto pojednání se opírá o teoretické 

V) \ ody Nešpora. Dále s\.' autorka zamý'šlí nad uskutečúováním primární - nespecifické a 

SI~L'ci lické - prevence. 7.iiného pohledu pak diplomantka hovoi"í o prevencI z pohledu tZ\. 

pr(l~ramú selektivní prevence a tzv. indikované primární prevence. 

Systém pomoci drogově závislým v Galicii je tématem další části práce. S\skm 

prn \.'nce a pomoci v tl'to oblasti vychází dle sdělení diplomantky pl"CClcvším z Národnílw 

phlHI () drogách z roku 1985 a z Autonomního plúnu o drogách z roku 1986. Organizaci 

prn \.'nce \' Galicii mú v kompetenci vl<'lda Galicie. která výkonem konkrétních preventivních 

akti\it pc)\'čI-uje jednotlivé místní Úhldy. t:Jřady zřizují svá centra nebo realizací plněn 

nCliskové nrgani/.ace neho dobrovolnické orgal1Izace. Nadále však vláda nad konkrétním 

\\ k(lnem prevcntivních aktivit dohlíží. Prevence je financována vícezdrojově. a to galicijskou 

\ Lld( lL!. centrúlní španělskoL! vládou a čerpá té>. z podpurných I'ondú El!. 

Diplomantka ]1odúvú kritickou informaci o základních smčrech prevcnti\ního 

j1usohení proti zneužívúní ná\ykových látek v Galicii. všímá si rodinných a komullitních 

progrdmu. pokusú o preventivně zaměřené programy altcrnativní zábavy, hovoří o prevcnci 

\L' školúch a o metodúch pre\entivních kampaní v mediích. Illouběji si všímú někll'r~ch 



aplikovaných programú. které uskutečil.uje UMAD (Ambulantní centrum pomoci a asistence 

pn) ()soby zúvislé na núvykových látkách). 

Jako klad prúce lze mimo jiné vyzvednout to. :l.e diplomantka zajímavě informuje 

čtcl1~'th: o někter)!ch španělských reáliích, které se vztahují ke konzumování alkoholu \' 

g,lIici.iském prostředí (1iesta. botellón, alkoholické tahy spojené s krátkými návštěvami banJ a 

klll1/umací tz\'. tapas, možnost lcgúlního konzumování alkoholu před řízením motorového 

vn7idla dospělými řidiči atp.). 

Vempirické části své diplomové práce autorka pojednává o provedené sondě 

zaměl"ené na vztah dospívajících k alkoholu. Dotazníkový prltzkum realizovala ve 

šp~\l1člském městě Santiago de Compostela mezi 40 žáky druhého ročníku jedné střední školy 

,\ k prúzkumu použila svého dotazníku. Na výsledcích výzkumné akce dokládú. že Vť 

Sp~lIll:lsku mají mladí lidé pravděpodobně obdobný vztah k zneužívání alkoholu jako jejich 

\Tstnníci \' Č'R. Tři čtvrtiny dotázan)'ch mladých lidí potvrdilo, že pijí alkoholické nápoie. že 

jl' J,iií nejčastěji se svými vrstevníky a že rodiče mladým lidem v prostředí domova tolerují 

m~lIé pití alkoholu. Z vyjádření respondentú diplomantka usoudila (mimo jiné), že rodiče 

rcspondentú podceil.ují nebezpečí alkoholu a Vl' svém preventivním púsobení vllči svým 

dl'km se zaměi'"uj í spíše na varování před nealkoholovými drogami. 

V zúvěru diplomové prúce přináší diplomantka podrobnou a instruktúžní inťormaci o 

]1 r; 11.;1 ickém provúdění intervenčního programu o drogách na školách. 

Celkově lze konstatovat. že diplomová práce phnáší na jedné straně ('adu zajíma\)ch Zl 

prél:\ \ použi tel n)'ch (a \'í taných) informac í o usk utečúování preventivních akc í proti 

tl':\ikománii ve španělském prostr-edí. na druhou stranu však v některých ~ zvláště úvodních 

tcorl'tick)'ch pasážích ~ trpí jistou zkratkovitostí. nep('csností výkladu. Některé leZl.' jsoll 

j)(ll\/\.' nadhozeny a málo yysvětleny, některé údaje neodpovídají realitě (viz napf·. že poslední 

stud i\.' ESP AD hyla v CR naposled uskutečněna v roce 2003 ~ viz str. U). 

Ztivčr: PfTC.iloženú práce spllluje požadavky kladené na diplomovou prácí. přináší hH.lU 

n(\\~ch informací zÍskan)'ch v)'zkumnou činností autorky. Navrhuji diplomovou pracl 

phimout a podIc zpúsohu obhajoby hodnotit známkou velmi dobře až výhorně. 

I~'~ /,~ 

V Praze dne 17. ledna 2()()g PhDr. K. Večerka. CSc. 


