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 Téma práce je velmi aktuální a přitom svým způsobem nové a příliš neprozkoumané. 

Autorka se snaží o propojení dvou diskutovaných a důležitých psychologických okruhů, 

kterými jsou kvalita života a problematika zneužívání návykových látek, konkrétně 

marihuany. Kuřáci marihuany mají své specifické problémy a na rozdíl od např. alkoholismu 

je téma zneužívání marihuany u nás poměrně mladé. Z toho důvodu chybí výzkumy z této 

oblasti a každá taková aktivita je velmi vítaná. 

 Bakalářská práce v rozsahu 48 stran se skládá z teoretické (21 stran) a praktické časti 

(27 stran) a je doplněna seznamem literatury a přílohami. V teoretické části se autorka 

zaměřuje na zpracování tématu kvalita života, věnuje se i technikám měření kvality života. 

Dále problematice návykových látek a závislosti, kde se soustřeďuje na marihuanu, její 

účinky na zdraví a lidskou psychiku, popisuje i trendy užívání marihuany u nás a v Evropě. 

Práci by zde mohla obohatit a doplnit kapitola, kde by se autorka pokusila propojit obě témata 

a zaměřit se na kvalitu života závislých a demonstrovala to například na proběhlých 

zahraničních studiích.  

  V praktické části vychází autorka z kvalitativní studie, kterou provedla formou 

strukturovaných rozhovorů a metody SEIQoL u pěti uživatelů marihuany. Výsledky 

zpracovala formou případových studií, kde se snaží naznačit kvalitu života těchto osob. Práce 

má přehlednou strukturu, kasuistické studie jsou velmi pěkně zpracovány a jsou čtivé. 

Autorka postupovala při výzkumu samostatně, provedla předvýzkum, který jí byl užitečný při 

úpravě metod, které sestavovala též sama na základě dostupné literatury. Cíl práce, který si 

stanovila je poměrně obšírný a obtížně postihnutelný, to si autorka uvědomuje, nicméně se jí 

podařilo alespoň částečně postihnout základní oblasti dané problematiky. Autorka si dále 

uvědomuje další problémy a omezení této studie a zmiňuje je v diskusi.  

Ohledně výsledků jako takových je v diskusi uvedeno, že otázka zdraví je pro 

respondenty také důležitou, i když ne zcela určující hodnotou. Zde by se dalo namítat, že si ho 

však kromě jednoho z nich nikdo nevybral mezi 5 základních hodnot. Též většina z nich 

účinky marihuany na své zdraví podceňuje. Přesnější by bylo uvést, že je tato hodnota spíše 

opomíjena. Doporučuji, aby se k tomu autorka vyjádřila při obhajobě. 



Bakalářská práce je velmi pěkně zpracována, citovaná literatura a odkazy jsou 

v pořádku. Je proto velká škoda, že je zde velká řada pravopisných a stylistických chyb i 

překlepů (dokonce v nadpisech kapitol, např. kap. 2.3.3 nebo 3.4.2 apod.). To svědčí o 

nepozornosti v závěrečné fázi úprav práce a snižuje to její celkový dojem. 

I přes uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 41 body. 
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