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Jméno a příjmení studenta:       Bc. Rebecca Horynová 

Téma diplomové práce:              Dopady dlouhodobého užívání konopných látek 

Vedoucí práce:                              MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 

Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Cíl práce – popsat základní složky, které obsahují konopné rostliny, vymezit jejich účinky                                    

a zaměřit se na možnosti sociální práce v oblasti závislostí, sociální dopady a zdravotní rizika, 

která s sebou užívání marihuany přináší – zvolila studentka vhodně ve vztahu ke studovanému 

oboru. V textu poukazuje v rámci dané problematiky také na prokázané léčebné přínosy 

konopných produktů. Použitá metodika je vhodná vzhledem k tématu práce. 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Použitá literatura je velmi obsáhlá a aktuální ve vztahu ke zpracovanému tématu, cizojazyčné 

zdroje, s nimiž studentka pracovala jsou nadstandardně četné. Seznam použitých zdrojů 

odpovídá požadavkům bibliografické normy. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 

Formální a jazykové zpracování jsou na velmi dobré úrovni.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Drogové problematice s důrazem na užívání konopných produktů se autorka věnuje velmi 

podrobně, obsáhle, shrnuje situaci ohledně legalizace konopí ve světě a přehledně uvádí 

legislativu platnou v ČR. V samostatné kapitole se v přehledu zaměřuje na možnosti sociální 

práce s osobami závislými na návykových látkách. Upozorňuje zároveň na fakt,                                      

že „…o cannabisu se v souvislosti se sociálními dopady příliš nehovoří“. Podrobně popisuje 

psychické a fyzické důsledky užívání marihuany, neboť, jak správně uvádí, zdravotní důsledky 

úzce souvisí s kvalitou sociálního života jedince. Oproti pracem zaměřeným zejména na 

zneužívání návykových látek obecně, autorka se snažila o objektivní pohled                                                              

a předkládá odborné poznatky o využívání konopí a léčebných účincích konopných látek. 

Předloženou práci považuji za obsahově vyváženou, originální a přínosnou pro praxi. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry 

Práce má logickou strukturu, je velmi precizně a systematicky zpracovaná včetně praktické 

části, podtrhující předložené odborné poznatky, což studentka shrnula v Diskuzi. Definovaný  



cíl práce studentka splnila a formulovala závěry pro praxi. 

 Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

    1.  Ve své diplomové práci upozrňujete na základě aktuální odborné literatury také                             

na  pozitivní účinky (kontrolovaného) užívání konopných látek. V čem vidíte, i s ohledem                     

na realizované rozhovory, ev. přínosy tohoto efektu pro sociální práci? 
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