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Bak. práce se zabývá drog. závislostmi u mladistvých. Práce je rozdělena do dvou částí.- teoretické a 

praktické části. 

Splněným cilem práce je pochopení úlohy návyk. látek ve vztahu k mladým lidem jak po stránce 

teoretické, tak po stránce praktické, která má za úkol zjistit současnou situaci na ZŠ u žáků 9. ročníku, 

množs~í jejich informací o drogové problematice a zjistit, jaká je jejich osobní zkušenost 

s návykovými látkami, výzkumný záměr se opírá o informace snižujícího se věku uživatelů dorg. , 
Velmi si cením úvodních kapitol týkajících se charakteristiky drogové scény v ČR, která výstižně 

hodnotí drogovou scénu do 90. let 20.století, dále drogovou situaci 90. let v ČR. Aktuální je svým 

obsahem kapitola "Současný stav drogové scény v ČR". Bylo by však žádoucí, aby byly využity novější 

prameny výzkumu- z let 2003,2004 jsou poměrně zastaralé. 

Dále nás student výstižně seznamuje s pojmem droga a s klasifikaci jednotlivých drog jako je alkohol, 

dále s opiáty jako jsou morfin, heroin, kodein, braun a metadon, dále popisuje a charakterizuje 

stimulační drogy jako metamfetamin, kokain, crack, extázi, tabák, kofein, pak se student zmiňuje o 

halucinogenních drogách jako je psilocybin, muchom. červená a trifenidil, student neopomněl ani 

konopné drogy jako marihuanu a hašiš, a těkavé látky jako toluen. Informace jsou známé, ale 

k tématu patří. 

Zajímavou kapitolou je část týkajíci se příčin zneužívání, faktorů a činitelů zvyšUjícich riziko zneužívání 

drog- jako je životní krize, deprese, vliv rodiny, školy, vrstevníků apod. Další zajímavou a vhodnou 

kapitolu pro praktické využití tvoří část popisující varovná znamení signalizujíci možné užívání drogy. 

Dále se student věnuje stádiím závislosti - počátečnímu, kritickému, stádiu návyku a stádiu rozkladu. 

Velice přínosnou kapitolou je kapitola "Návykové látky v souvislosti s trestnou činností. Student se 

zaměřil také na prevenci, léčbu dospívajících jedinců a její formy. 

Teoretická část práce je zpracována kvalitně a odpovídá požadavkům bakalářské práce, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují a váží se k tématu. 

Praktická část má formu empirického výzkumu- na problematiku drog na ZŠ v Praze, Liberci a na 

Kladně. Splněným cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou žáci ZŠ se situací drog seznámeni, jaká je 

motivace abúzu, zda má úplná rodina vliv na zneužívání mladistvých a jak výsledky průzkumu 

korespondují s oficiálními výsledky Hygienické stanice hl.m. Student vhodně využil 2 metody

rozhovor se 60 žáky na ZŠ a dotazník o 21 otázkách s 90 dotazovanými jako hlavní části výzkumu, 

vzorek je tedy početný a lze z něj vyvozovat závěry. Výsledky dotazníkového šetření byly 



vyhodnoceny, graficky zpracovány a interpretovány. Student využil bohaté odborné a aktuální 

literatury. Práci však vytýkám gramatické a interpunkční chyby. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

otázky k obhajobě: 1.Překvapily Vás výsledky Vašeho prQzkumu a jak? 

2.Jak byste mohl využit práci v praxi? 

-


