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(oponentní posudek diplomové práce). 

Téma diplomové práce zaměřené na prevenci alkoholismu u mládeže je velice aktuální. 
Jak sama diplomantka upozorňuje v současné době je v České republice věnována značná 
pozornost zneužívání nealkoholových drog, které jsou naší společností vnímány jako relativně 
soudobý závažný problém. Užívání alkoholu resp. jeho nadužívání či jeho konzumace 
mládeží není příliš často předmětem sociální kontroly a prevence v této oblasti má spíše 
formální charakter. 

Záměrem autorky diplomové práce bylo popsat preventivní programy pro mládež 
realizované v centru pro drogově závislé v Santiagu de Compostela, zaměřené na žáky 
středních škol. V teoretické části práce se diplomantka soustředí na analýzu internetových 
odkazů a odborných dokumentů a srovnává způsoby konzumace alkoholu a i snahy o 
omezení nevhodného, případně nadměrného, pití ve Španělsku a u nás. Podrobněji popisuje 
některé preventivní programy, jejich zaměření a efektivitu. 

Empirická část práce obsahuje údaje získané pomocí dotazníku, který autorka osobně 
distribuovala mezi studenty střední školy, když absolvovala cyklus přednášek Sociální práce 
s drogově závislými a své informace doplnila zúčastněným pozorováním tamtéž. 
Z metodologického hlediska lze zvolené techniky hodnotit jako adekvátní a také rozsah 
odborné literatury, presentovaný v teoretické části diplomové práce je odpovídající. 

Výsledky empirického průzkumu autorka zpracovává velmi přehledně a zasvěceně 

komentuje získané informace. Závěrem autorka diplomové práce správně hodnotí celkové 
zaměření preventivních programů i jejich aktuální přínos pro jednotlivé cílové skupiny 
populace a to jak ve Španělsku tak i v České republice. 

K posuzované práci mám tyto připomínky: 
• Teoretická část práce by zasluhovala možná větší pečlivost autorky, která by měla lépe 

vážit některé formulace (např. v jakém smyslu je třeba chápat .. str. 18 " V průhěhu 
20. století do,~lo k vydělení adolescence jako relativně samostatného a spec(fzckého 
období života, vznikl tak i fenomén nazývaný "subkultura mládeže ". - Nelze 
spojovat. Ne každý adolescent je zároveň členem subkulturní skupiny mládeže. 

• "Velmi rizikové ve vztahu k alkoholu bývají různá hnutí mládeže, např. punk, 
skinheads. Ideologie těchto skupin jsou často rasově motivovány a mládež se často 
"posiluje alkoholem ", aby realizovala hodnoty skupiny v praxi." - Čtenář, který by 
nad tím neuvažoval by si mohl spojit punk a rasismus. Punk nelze hodnotit jako 
programově rasistické hnutí mládeže. 

Také některé pojmy, které jsou v práci užity by vyžadovaly upřesnění, které nelze 
z dalšího kontextu vyvodit (str. 17 "Rizikovým faktorem je také dlouhodohý konflikt 
v rodině, du,~evní porucha rodičů a celkové vztahy v rodině ". 
str. 50 ... V tomto programu se hodně využívají prvky sociokulturní animace. ") 



... 

I přes uvedené připomínky lze konstatovat, že práce je zpracována přehledně, členěna do 
logicky navazujících kapitol a přinesla nové informace, které by bylo možno využít i v rámci 
preventivního systému České republiky. Zejména empirická část práce je dle mého názoru 
přínosem. 

Diplomovou práci Alice Pospíšilové : "Systémy prevence návykových látek v Galicii se 
zaměřením na primární prevenci alkoholismu mládeže" jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Podle způsobu obhajoby navrhuji klasifikovat známkou velmi dobře, případně i výborně. 

Návrh otázek pro diplomantku: 
I. Shrňte krátce jednotlivá doporučení fungující efektivně ve španělském preventivním 

systému, kterými by bylo vhodné doplnit preventivní systém České republiky. 
2. Charakterizujte v základních rysech Evropský akční plán o alkoholu. 

Praha 21. 1.2008 
PhDr. Ivana Trávníčková, CSc . 


