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Posudek Disertační práce 

 

POHLEDY ŽÁKŮ ZE SOCIÁLNĚ RIZIKOVÉHO PROSTŘEDÍ NA DROGOVOU 
ZÁVISLOST 

 

Mgr. Kateřina Čtvrtečková 

 

Autorka ve svojí dizertační práci rozkrývá vztahy mezi působením tzv. sociálně-

rizikového prostředí vzhledem k užívání návykových látek u žáků základních škol ve 

vybraných lokalitách. Jedná se o poměrně málo prozkoumané téma, a to nejen u nás ale i v 

zahraničí. Nicméně je zřejmé, že se Evropským státům včetně České republiky příliš nedaří 

úspěšně implementovat strategie boje se sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatel. 

Výzkumné studie zaměřené na témata drogových závislostí u mládeže ohrožené sociálním 

vyloučením jsou důležitým příspěvkem pro pochopení facilitárů a naopak bariér úspěšnosti 

relevantních sociálních politik. I proto považujeme téma práce za aktuální a potřebné. 

Jak autorka uvádí, výzkumný projekt sleduje několik cílů - mj. poskytnout vhled do 

sociálně vyloučených lokalit Ústeckého kraje, identifikovat problémy, se kterými se jejich 

obyvatelé potýkají, poukázat na následky způsobené alkoholem, cigaretami a jinými 

návykovými látkami, vysvětlit pojmy jako sociálně vyloučená lokalita, návyková látka, 

poukázat na míru a způsob vnímání, znalost návykových látek ze strany sledované skupiny 

dětí a dospívající mládeže a zjistit možnosti jak proti tomuto negativnímu fenoménu bojovat. 

Na str. 95 pak nalézáme další, specifické cíle. Jako 1. cíl je uvedeno „zmapování znalosti 

návykových látek u dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách“. Následují výzkumné 

otázky a výzkumné hypotézy. Zde není zcela zřejmé, která výzkumná otázka koresponduje 

s uvedeným 1. cíle a které z prezentovaných výsledků tento naplňují. Pro obhajobu 

doporučuji tuto diskrepanci vysvětlit.  

V teoretické části autorka zdařile a s patrnou odbornou erudicí opřenou o vlastní 

praxi vymezuje a diskutuje klíčové pojmy, se kterými v práci operuje. Pozitivně je třeba 

hodnotit vložení zkoumaného tématu do širšího sociálně-polického diskurzu EU. Text se zde 

rozbíhá do více směrů. Poněkud však postrádáme pregnantnější vymezení či shrnutí 

současného stavu poznání v dané problematice opírající se o publikovaná výzkumná zjištění 

získaná v ČR či v jiných zemích EU (nebo jinde). Pro obhajobu DP proto doporučuji 

stručně shrnout a zdůvodnit „knowledge gap“, na kterou autorka v práci reaguje.  
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K řešení výzkumného problému autorka zvolila kvantitativní výzkumnou strategii. 

Vzhledem ke formulovanému výzkumnému problému ji považujeme za adekvátní. Bylo by 

vhodné také v práci vyhodnotit validitu a reliability výzkumných zjištění, což v práci 

nenalézáme. Navrhuji tyto stručně prezentovat při obhajobě práce.   

Výsledky autorka diskutuje a klade důraz zejména na provázanost svých zjištění s 

praxí. Pozitivně hodnotíme snahu autorky využít závěry práce pro výstavbu doporučení pro 

realitu zkoumané oblasti. Lze předpokládat, že budou tato doporučení dobře uplatnitelná při 

tvorbě a implementaci relevantních strategií.  

V textu se objevuje několik poměrně zásadních tvrzení, u kterých není zřejmých 

zdroj, ze kterého autorka čerpala. Pro obhajobu doporučuji zdůvodnění či zdroj následujícího 

tvrzení: „ačkoli dle světové odborné literatury je kuřáctví jako fenomén na ústupu. Dívky se 

snažily vyrovnávat chlapcům i v tomto trendu. Zapálit si cigaretu veřejně a napít se alkoholu 

bylo dříve nepřípustné, avšak vlivem feminizace se tyto rozdíly začaly vyrovnávat“. (s. 152).  

I přes uvedené některé dílčí nedostatky hodnotíme práci jako zdařilou a přínosnou 

pro obor. Autorka přináší cenné poznatky zejména pro praxi. Potvrdila odbornou orientaci 

ve zkoumaném tématu a svoje kompetence ve vedení výzkumu a v prezentaci výsledků.  

Disertace splňuje podmínky kladné na tato řízení.  

 

 

Disertační práci Mgr. Kateřiny Čtvrtečkové doporučuji k obhajobě.  
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