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Bakalářská práce. 

Posudek oponentky. 

 

Studentka Markéta Sázavská se ve své bakalářské práci rozhodla zmapovat teoretickou znalost 

návykových látek žáků několika ročníků základní školy. K tomuto cíli ji vedl mimo jiné fakt, že 

problematika návykových látek je velice široká a teoretické znalosti je možné na půdě školy jednoduše 

testovat. Vychází ze dvou výzkumných šetření, ze kterých částečně čerpá i metodologicky. Jedná se o 

kvantitativní práci na vzorku, který sice není reprezentativní, ale i tak poskytuje zajímavé výsledky.  

Abstrakt práce koresponduje s obsahem a uvádí všechny podstatné informace a stručný souhrn práce.  

V teoretické části se studentka věnuje vymezení základních pojmů z oblasti vývojové psychologie a 

problematiky návykových látek. Vzhledem k velké šíři teorie, která je v oblasti psychologie dítěte 

k dispozici, se snaží vybírat informace takové povahy, které se aspoň okrajově k tématu návykových 

látek vztahují. Je zde popsán mladší i starší školní věk z hlediska kognitivního, emocionálního, 

morálního ad. V části věnující se návykovým látkám najdeme kromě vymezení, účinků ad., také přehled 

jednotlivých návykových látek a jejich účinků. Mezi uvedenými látkami není zmíněn alkohol, který je 

(zvlášť v České republice) mezi návykovými látkami zásadní. V jednom z využívaných dotazníků 

(Dotazník neformálních znalostí) se pak pracuje výhradně s položkami týkajících se alkoholu, cigaret a 

marihuany. Z těchto důvodů bych zařazení alkoholu do kapitoly doporučovala.  

V empirické části je představen samotný výzkum. Při definování výzkumných otázek vycházela 

studentka z výzkumu Doulíka (2005), který zkoumal stejnou problematiku. Cílem studentky bylo zjistit, 

zda bude rozdíl mezi znalostmi žáků tří vybraných ročníků (3., 5. a 7. třída ZŠ), zda se budou výsledky 

lišit podle pohlaví žáků a zda bude rozdíl mezi tzv. formálními a neformálními znalostmi. Výzkumný 

soubor nebyl reprezentativní, ale studentka si je toho vědoma, vhodně s tím pracuje a v textu to 

komentuje.   

Cíle a hypotézy byly jednoznačně formulované. Výsledky byly zjištěny pomocí statistického zpracování 

získaných dat. V rámci popisu kvantitativní metodologie však chybí odkazy na zdroje. Popis postupu 

zpracování se jeví jako adekvátní pro uvedená data. Výsledky jsou formulovány srozumitelně a jeví se 

jako správné.  

Formálně je práce dobře strukturovaná, obsahuje všechny povinné části. V Úvodu i Závěru dává 

autorka hodně prostoru objasnění své motivace pro zvolené téma a další informace. Bylo by vhodnější 

zařadit samostatnou kapitolu (např. Vlastní motivace). Z hlediska lepší orientace bych doporučila část 

Výsledky a především Diskuzi nechat jako samostatnou kapitolu, nikoli jako podkapitolu části Výzkum.  

Diskuse je méně propracovaná. Studentka zde znovu představuje výsledky výzkumného šetření. 

Výsledky porovnává se dvěma studiemi, kterými se v rámci designu inspirovala. K diskuzi s další 

aktuální odbornou literaturou či výzkumy nedochází.  

Tato práce má kromě výše zmíněných limitů, z nichž jsou některé částečně diskutované v textu práce, 

také nesrovnalosti v citování. V seznamu použité literatury se pak kombinují dva citační styly.  



Drobná faktická nesrovnalost je v rámci teoretické části, kde jsou krátce zmiňované i nelátkové 

závislosti. Ty definovány v MKN-10, jak studentka píše, obecně nejsou. Je však třeba zmínit, že v rámci 

diagnózy Nutkavé a impulzivní poruchy (F63) je také diagnóza Patologické hráčství (F63.0), které by se 

do nelátkových závislostí řadilo.  

Oceňuji zjišťování reliability vlastních položek v dotazníku neformálních znalostí, který byl jedním ze 

dvou využitých dotazníků pro hodnocení znalostí žáků. Právě téma neformálních znalostí považuji za 

výzkumně velice zajímavé. Domnívám se, že další výzkumná šetření by mohla přinést zajímavé 

informace a také inspiraci pro prevenci rizikového chování.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Možné otázky pro obhajobu: 

 S tématem návykových látek se velmi úzce pojí oblasti prevence. Kognitivní složka je v rámci 

formování postoje žáka ta, na kterou se lze ve škole snadno zaměřovat a působit. Jaké jsou 

další složky postoje a jak na ně lze (např. v rámci školy či jinde) působit?  

 Ve výzkumu bylo zjištěno, že spolu (na tomto vzorku) korelují formální a neformální znalosti 

v oblasti návykových látek. Říká nám něco úroveň znalostí dětí o jejich postoji k drogám? Je 

Informovanost protektivním faktorem před vznikem závislosti? Dá se říct, že kdo víc ví, ten 

závislosti nepropadne?  

 Je již výzkumně podloženo, že marihuana opravdu vede k užívání dalších („tvrdších“) drog? 

 Byl nějaký důvod pro vynechání alkoholu ze seznamu návykových látek v teoretické části 

práce? Odlišuje se alkohol (např. svými vlastnostmi, účinky, vnímáním lidí ad.) od ostatních 

uváděných návykových látek? 

 

 

 

V Praze, dne 15. 8. 2020     Mgr. Anna Frombergerová 

 


