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Volbu tématu autorka zdůvodňuje velmi racionálně, v ČR se zvyšuje počet hracích 
automatů a spolu s tím i těch, kteří podlehli jejich záludné přitažlivosti. Velmi náchylní 
k tomu jsou zejm. mladí lidé, proto se studentka zaměřila na zjišťování míry jejich 
informovanosti o této problematice. 

Práce je očekávatelně rozdělena do ~vou celků: Teoretická část je zpracována 
s ohledem na skutečnost, že závislost na hracích automatech lze připodobnit k závislosti na 
jakékoli jiné droze a lze ji považovat za specifický typ drogové závislosti. Proto zde shrnuje 
základní skutečnosti týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Těmto kapitolám 
bych přála větší systematičnost při vysvětlování pojmů a komplexnost při tvorbě přehledu 
drog a'závislostí (např. v přehledu drog najdeme pouze ty "klasické", postrádám zde úvahu o 
tom, že právě určitá činnost se může pro člověka stát též drogou). Klasickým drogám je 
věnováno víc než dost prostoru. Patologické hráčství je zpracováno samostatně, komplexně 
(zmíněny různé hazardní hry). 

Praktická část je uvedena jasně stanovenými cíli: zjistit stav informovanosti mládeže 
ve věku 13 - 18 let a zdroje informací, které na mládež nejvíce působí. Chybí zde však 
hypotézy. Metodika je popsána pečlivě. K získání informací studentka sestavila dva 
dotazníky; jeden orientovaný ha oblast vědomostí o drogách a druhý se stejným počtem 
povětšinou srovnatelných otázek na oblast gamblingu. Oba rozdávala v několika typech 
základních a středních škol. Vzorek respondentů byl dostatečně velký (345 mladých lidí). 
V dotazovaných skupinách použila údajně následně též neřízených rozhovorů, ale je škoda, že 
v práci nenajdeme žádný tímto získaný poznatek. Analýza dat a výsledky dotazníkového 
šetření jsou zpracovány slovně, číselně i pomocí grafů. Analýza je provedena jednoduše, ale 
účelně prostým součtem kladných odpovědí a komparací odpovědí na otázky v obou 
dotaznících (autorka se snažila, aby otázky v obou dotaznících, vedené pod stejnými čísly, 
byly srovnatelné, ale ne vždy se to zcela povedlo). Analýza mohla jít do větší hloubky, hledat 
souvislosti atp. Klasickým drogám i gamblingu je v práci věnován stejný prostor, téma práce 
tak mohlo být (např. podnázvem) rozšířeno.Výsledky jsou zajímavé pro praxi nejen 
sociálního pedagoga, mj. potvrzují, že úroveň informovanosti o gamblinguje oproti míře 
informovanosti o klasických drogách nižší. Mohou vést k zamyšlení, jak informovanost 
zlepšit. (Pozn.: informovanost je jistě základ prevence, ale neztotožňuji se s autorčiným 
předpokladem, že míra informovanosti vyjadřuje úroveň prevence.). 

Rozsah práce je přiměřený, práce s literaturou je dobrá, citace až na výjimky 
v pořádku a v dostatečném počtu, dobrá je též jazyková a stylistická úroveň, úprava je 
uspokojivá. Cíle práce byly splněny. 
Studentka postupovala při tvorbě své práce zcela samostatně. 

Otázka k obhajobě: Jaká opatření byste navrhla ke zlepšení nejen informovanosti, ale vůbec 
celkové prevence patologického hráčství? 
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