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(posudek vedoucího práce)
Autorka se zabývá tématem, které dobře zapadá do odborného zaměření katedry
a je de facto příspěvkem ke vzdělávání dospělých ve specifické, drogové problematice.
Zpracovala je v rozsahu lehce překračujícím očekávaný standard. Prameny shromážděné
za textem v Soupisu bibliografických citací a v Bibliografii, taktéž odkazy v textu, jsou
uváděny v podobě odpovídající požadavkům normy. Soupis z hlediska celkového počtu
položek včetně cizojazyčné lze považovat za přijatelný a Soupis i Bibliografie obsahují
relevantní publikace. Autorka současně na velmi dobré úrovni prokázala, že s odbornou
literaturou dokáže adekvátním, tvůrčím způsobem pracovat. Práce má chvályhodnou
grafickou úpravu a je napsána adekvátně zvládnutým jazykem, v němž jsem při běžném,
nekorektorském čtení neshledal žádné gramatické anomálie.
Poměrně členitý

text je vhodně uspořádán a výklad nepostrádá logiku. Nejprve je
pozornost problematice drogové závislosti, počínaje objasněním základních
pojmů, přes její příčiny a důsledky, až k charakteristikám léčby drogově závislých a
k českým právním předpisům v této oblasti. Tato kapitola z hlediska objemu celé práce
je sice dosti dominantní, ale autorce jsem v tom nebránil, neboť tu obratně a přehledně
shrnuje stěžejní poznatky. Další kapitola je věnována otázkám výchovy v rodině jako
jednomu z faktorů prevence. Následující kapitolu považuji za vynikající, neboť autorka
v ní stručně prezentuje výsledky orientačního šetření stran informovanosti rodičů o
drogové problematice, výsledky minizkoumání stovky osob, které sama zkoncipovala a
zrealizovala. Na základě těchto zjištění, která mimochodem nejsou ohledně míry
informovanosti rodičů o drogovém nebezpečí nikterak lichotivá, autorka pak v poslední
kapitole přináší vlastní návrh jakési příručky pro rodiče s výstižným názvem "Víte o
drogách to, co vaše dítě?". Dlužno poznamenat, že připojené Přílohy A-D též mají své
opodstatnění a vcelku bohatý informační potenciál.
věnována

Kritizovat by se jistě dalo leccos, jako ostatně vždycky. Třeba, že první kapitola
je objemově přespříliš bohatá a druhá naopak zbytečně stručná, šetření je hrozně malé a
návrh oné příručky spíše mlhavý. Na mě nicméně práce celkově působí dosti pozitivně.
Na autorce je mi sympatické její zaujetí tématem, evidentní přehled v analyzované
oblasti a schopnost samostatně pracovat. Z práce vyzařuje, že je udělána se zájmem a
něco není napsáno pouze proto, aby byl prostě odevzdán nějaký text. A to je podle mne
jeden ze zásadních přínosů. Autorka je navíc kooperativní a adekvátním způsobem řadu
mých připomínek akceptovala. Možná, že na jednu práci takříkajíc chytá moc zajíců, tj.
výchovu jako faktor prevence, mini šetření a návrh příručky pro rodiče, ale vlastně jsem
ji sám vedl k tomu, aby "prodala" výsledky některých svých předchozích aktivit ve
sféře, která ji zajímá, má o ní relativně dost informací i vlastní zkušenost a názor. Jistě

by šetření mohlo být podrobnější, rozsáhlejší a nikoli pouze s 1. stupněm třídění, nebo
návrh příručky konkrétnější, kupř. s ukázkami. Ale mně se i toto jeví jako velice pěkné a
jako pořádný kus práce. Na diplomový text by nejspíše nestačila, ovšem jako bakalářská
práce jde myslím o jasný nad průměr. Napovídá i mnohé o dobrých dispozicích autorky,
která je schopná na jedné straně slušné kompilace, na druhé straně též samostatné tvůrčí
práce, kteroužto např. příprava a realizace i takto malého šetření bezesporu je.
Coby vedoucí práce jsem s předloženým textem zcela spokojen, považuji jej za
kvalitní zvládnutí zadaného bakalářského úkolu a doporučuji k obhajobě.
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