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Cílem bakalářské práce autorky bylo zmapovat rozsah vědomostí mládeže o 
gradujícím negativním jevu ve společnosti -gamblingu. 
V úvodu teorie se autorka zabývá pojmem droga, dělením drog a výčtem všech 
druhů závislostí,které posléze porovnává s patologickým hráčstvím. 
V teoretické části je akcentována mimo jiné nebezpečnost hráčství spolu 
s aspekty ,které podmiňují návyky a posléze rozvoj závislosti. 
Zvláštní pozornost je věnována negativním změnám vlivem patologického 
hráčství v bio-psycho-sociální sféře jedince. 
Dále se autorka zabývá stanovením diagnózy patologického hráčství pomocí 
kvalitativních a kvantitativních kritérií,fázemi patologického hráčství a posléze 
fázemi procesu uzdravování. 
výčtu grog v současnosti nejvíce užívaných věnuje autorka ve své teoretické 
části stejný prostor jako analýze situace spojené s patologickým hráčstvím 
,zřejmě pro zodpovědnější porovnání účinku a dopadu na konzumenta. 
Ze zpracování teoretícké části je patrný hlubší vhled autorky do problematiky, 
formulaci textu lze hodnotit jako velmi dobrou,práci s literaturou ,výběr citací 
taktéž. 

V praktické části si autorka pomocí dotazníkové srovnávací metody ověřila u 
co nejširšího vzorku populace/ jedinci věkové škály 13 -18 let z pestrého spektra 
škol! míru informovanosti o drogové problematice a hráčské závislosti. 
Vhodnost použité metodiky lze hodnotit jako optimální, úroveň statistického 
zpracování výsledků a jejich interpretaci taktéž 
Z předložené studie je patrný zájem a velmi dobrá orientace autork~ 
vproblemafice.Doporučilji pro rychlejší a přehlednější orientaci uvádět u 
jednotlivých grafů v příloze, alespoň stručně ,přesné znění otázky. 
Celkové hodnocení: 
Formální úroveň ,úprava práce ,jazyková a stylistická úroveň je dobrá a 
vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Teoretická a praktická část je vyvážená. , 
Cíl práce byl splněn. lÍt H} JI, 10· 9-,<2 /J? / 
Práci hodnotím klasifikačním stupněm:výborně. ~ tď~~ ~ v1"'-U 
29.8.2008 RNDr. Jana Leontovyčová,CSc. 
Která ze zjišťovaných skutečností se Vám jevila nejvíce odlišná při ledování 
345! resporideriruve Vámi nastíněné diferenciaci škol-což logiCKY zahrnuje 
nejen věkový rozdíl ale i míru vzdělání? 


