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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce. 

ANO    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

ANO    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. ANO    

Struktura práce je vyvážená a logická. ANO    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. ANO    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. ANO    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
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Studentka si zvolila poměrně náročné téma, a to zmapovat problematiku drogové závislosti 

v Československu v 50. a 60. letech 20. století. Využívala prameny archivní (především materiály 

bezpečnostních složek), ale také dobová periodika a dobové publikace. Své poznatky o drogové 

problematice poté konfrontovala s poznatky současné historické i lékařské vědy. 

 

Za největší přínos práce považuji srovnání jednotlivých období. Autorka správně vyhodnotila zcela 

rozdílnou motivaci uživatelů drog ve zkoumaných periodách. Zamyslela se také nad příčinami růstu 

počtu drogově závislých v každém období a nad rolí, jakou hrály úřady a ideologie doby. Toho 

docílila především srovnáním se současnou situací. 

 

Jedná se o originální práci. Studentka použila velké množství pramenů a literatury, pravidelně téma 

konzultovala a prokázala dobrou znalost dané problematiky. Práci doporučuji k obhájení a ohodnocení 

známkou „výborně.“ 
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