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Bakalářská práce studentky M. Sázavské se věnuje zkoumání vztahu znalosti týkající 

se návykových látek a jejich věku u žáků 3., 5. a 7. třídy základní školy. Práce je 

popsána na 48 stranách a skládá se z části teoretické, empirické a diskuse. 

 

V teoretické části se studentka věnuje dvěma větším kapitolám – návykovým látkám a 

psychologii dítěte školního věku. V oddíle, ve kterém popisuje návykové látky je 

prostor věnován představení jednotlivých návykových látek a činností, vlivu drogového 

slangu, jeho definici a možným ukazatelům, v oddíle psychologie dítěte školního věku 

je nám představen vývoj dítěte z pohledu kognitivního, emocionálního, sociálního, 

osobnostního a morálního. Popis vývoje dítěte školního věku je na jednu stranu velmi 

podrobný, na stranu druhou poměrně obecný a propojený s tématem práce spíše 

okrajově. Důležitý bod ovšem zaznívá právě v části věnované drogovému slangu, 

který odkazuje na fenomén specifičnosti řečového projevu v uzavřených sociálních 

skupinách a tvorbě nových vlastních výrazů, který je známý a srozumitelný pouze jejich 

členům a je tak odlišující znak pro jedince patřící ke skupině a jedince mimo ni. 

V kontextu rizikového chování se jedná o jeden z jevů, který umožňuje identifikovat 

potenciálně rizikové chování právě prostřednictvím znalosti „vnitřního komunikačního 

kódu“ skupin, které se častěji chovají sociálně nežádoucím způsobem. Základní 

předpoklad informovanosti je tak schopen obejít „pouhou“ výpověď o 

užívání/provozování některé z rizikových činností, například užívání návykových látek, 

protože ve většině případů nad pravdivou odpovědí převáží tendence k sociální 

žádoucnosti a obava z možného následku.  

 

Tento vnitřní komunikační kanál, kterým je možné detekovat angažovanost k určité 

skupině, která se pojí s vyšším rizikem sociálně-patologického a škodlivého chování, 

je v práci naznačen v teoretické části, v empirické či diskusní části bohužel využit a 

dopracován není. Výzkumný cíl se zaměřuje na vztah mezi mírou teoretické znalosti 

drogové problematiky a věkové kategorie. Zkoumání vazby mezi dvěma proměnnými 

je sice poměrně zúžené, avšak soudím, že pro bakalářskou práci může být dostačující, 

chválím za to, že téma a výzkumný cíl je konkretizován a zúžen, což umožní 

jednodnaznější a méně komplikované vyhodnocení a tvorbu závěru. Samotné 

výzkumné metody jsou zvoleny adekvátně a jsou vypovídající k danému cíli, ovšem 

očekávání, že validitu metod v oblasti výpovědi o vlastním užívání návykových zvýší 

to, že jsou žáci na testování ve škole zvyklí, je nepravděpodobné.  



 

K samotnému procesu výzkumu nemám závažnější výhrady. Výzkumné otázky, 

hypotézy, výzkumné metody (inspirované studií Doulíka), sběr dat a jejich 

vyhodnocení proběhly adekvátně a s touto fází si studentka velmi dobře poradila. 

Chválím zejména za to (což významně zvyšuje platnost výzkumu), že si studentka 

jeden z dotazníků, který se týkal znalosti návykového slangu, sestavila s pomocí 

závislého pacienta, který se v té době léčil na oddělení závislostí v Psychiatrické 

nemocnici Bohnice. S jeho pomocí sestavila seznam slangových výrazů, který také 

kategorizovala do 3 částí dle jejich infliltrace do obecné mluvy – na méně známé, 

středně známé a snadno známé kategorie. V empirické části je pro mne 

nesrozumitelné pouze rozdělení na formální a neformální teoretickou znalost, v práci 

jsem nenašla jejich vysvětlení a odlišení. Zvolený výzkumný soubor je také adekvátní 

a pro rozsah výzkumného cíle dostačující.  

 

Problematické části v práci vnímám jako dvě, a to jednak příprava výzkumného 

záměru ve smyslu ujasnění si významu a konceptu práce, a za druhé následná 

interpretace získaných údajů v diskusi. Diskuse je poměrně málo propracovaná, 

opakují se v ní převážně informace ze závěru a chybí hlubší propojení na další přesah, 

ať již teoretický či empirický v debatě s dalšími autory. Případně bez vztažení závěrů 

k aplikovatelným východiskům do praxe. V diskusi je komunikováno víceméně jen 

s dvěma autory, kteří stáli u rodu při formulaci hypotéz a výzkumných otázek. Je 

patrné, že téma práce studentce ne zcela sedlo, což se projevuje i na výsledné kvalitě 

celého designu výzkumu i konečné práce, pro příště doporučuji věnovat výběru tématu 

a přípravným fázím více pozornosti. Je škoda, že i přes výrazně nadprůměrné 

množství konzultací se nepodařilo potenciál tématu a práce dotáhnout do jasnější 

podoby. 

 

Z formálního hlediska je práce dostačující, v textu se vyskytuje několik stylistických a 

citačních chyb, ale samotný text je smysluplný a drží jednotný styl. Lehce rušivé je 

pouze poměrně časté opakování postupu práce, které působí dojmem obhajování.  

 

Otázky k obhajobě:  

1. Vysvětlete rozdíl mezi formální a neformální teoretickou znalostí, kterou používáte 

v práci? 

2. Jak se odlišuje v Doulíkově výzkumu kognitivní a afektivní dimenze a jak to bylo 

zohledněno ve Vaší práci? 

3. Jak byste své výsledky vztáhla k některé z praktických oblastí psychologie? 

 



 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě, práce je na bakalářské úrovni dostačující, silnou 

stránkou práce je samotná realizace výzkumu (výzkumný cíl, otázky, hypotézy, 

metody, sběr dat, vyhodnocení), kterou studentka zvládla na dobré úrovni.  

 

V Praze dne 24. 8. 2020 

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. 


