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Jméno studenta/ky:  Leontýna Jelínková  

Jméno vedoucího absolventské práce:  Mgr. Lenka Chittussiová

Jméno oponenta absolventské práce:  Mgr. Jana Poláčková

Téma práce: Závislosti tolerované společnosti

Cíl práce:  Představit jednotlivé závislosti ještě před tím, než se jedná o patologický jev,
kdy je nutno vyhledat odbornou pomoc

1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Stupeň splnění cíle x

Vyváženost teoretického výkladu     
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol

x

Práce s odbornou literaturou, (citace, 
parafráze, dodržení citační normy) x

Adekvátnost použitých metod        
při zpracovávání tématu x

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu) x

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy) 

x

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

x

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

2. Slovní hodnocení  

Bylo zvoleno aktuální a diskutované téma.
Teoretická  část  je  zpracována  přehledně,  podrobně  představuje  jednotlivé  typy  drog  a
závislostí. Jedná se však o informace vcelku známé.
Praktická část je velmi stručná, cenná je skutečnost, že autorka sama jezdí jako výchovný
pracovník na dětský tábor a že skutečně realizuje  projekt s dětmi,  tvoří ho 9 přednášek s



danou problematikou. Z práce je znát, že je autorka prací a tématem zaujata,  bohužel pro
kvalitu praktické části by bylo vhodné zařadit např ony dotazníky, což pandemie znemožnila.
Bylo využito mnoho odborných zdrojů. Celkově, vzhledem k praktické části, hodnotím práci
velmi dobře.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě (2 – 3 otázky):

1/ Jak můžete práci využít v praxi?
2/ Co Vás při její tvorbě nejvíce překvapilo?
3/ Popište, jaké osobnostní předpoklady by měl mít terapeut řešící závislosti.
4/ Jak hodnotíte legislativu v ČR řešící drog. závislosti, např. legalizace marihuany ?
5/ Co především Vás vedlo k volbě tématu práce?
6/ Jaké typy prevence závislostí obecně znáte?

4.  Bakalářská  práce    je      doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a)

V Praze  dne 29.7.2020
                 podpis oponenta bakalářské práce 
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