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Posudek na bakalářskou práci 

~ posudek vedoucího práce Jméno posuzovatele: 
O posudek oponenta RNDr.Jana Leonto'!Yčová,CSc. 

Datum: 
5.5.2010 

Autor: 
Josef Šťastný 
Název práce: 
Drogové závislosti u mladistvých 

[ J Práce je literární rešerší. x [ Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ... ) 
Cílem bakaláfské práce autora je podat zevrubný nástin historie a klasifikace 
návykových látek,včetně jevů,které mohou upozornit na možné zneužívání 
drog,dále vyjmenovat stádia závislosti v souvislosti s trestnou činností.Nebyly zde 
opomenuty základy léčby vyplývající z primární,sekundární a terciární prevence. 
Praktickým cllem práce bylo zmapovat situaci a rozsah informovanosti o návykových 
látkách na základních školách . 

• 

Struktura (členění) práce: 
Bakaláfská práce je členěna na část teoretickou a praktickou.v teoretické části autor 
podává vyčerpávající klasifikaci jednotlivých drog, jako jsou opiáty,stimulační 
,halucinogenní,konopné drogy, těkavé látky nevyjímaje .. 
Následný rozbor faktorů,které vyúsťují v drogovou závisíost, včetně varovných 
signálů ,lze hodnotit pozitivně.lautor vychází z aktuálních pramenů a dodržuje 
citační normu/o 
Praktická část vhodně doplňuje sledovanou problematiku "výběr 3 lokalit,kde bylo 
šetfení prováděno ,byl podmíněn informaci Hygienické stanice h/.m. Prahy z roku 
2007,týkající se četnosti uživatelů drog. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Autor pracuje s dostatečným množstvím citací,způsob citací odpovídá současným 
normám. 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
V kapitole vyhodnocení hypotéz a shrnutí výsledků šetfenl rozebírá autor jednotlivé 
zkoumané lokality a své výsledky porovnává se současnými a pokud možno 
ekvivalentními sděleními jiných autorů. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce lze hodnotit jako dobrou,vyhovující požadavkům kladeným 
na bakaláfskou práci. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Celkově je možno předloženou bakalářskou práci akceptovat,Autor se snažil o 
relativně ucelený přehled problematiky. Téma je aktuální,úroveň formulace textu 
nepřesnálviz úvod str. 1 O ?/Způsob zpracování empirického šetření 
průměrný,využitelnost taktéž. 
Práci doporučuji k obhajobě,cll práce byl splněn. 

Otázky a připomínky oponenta: 

Vyjádřete se podrobněji k charakteristice drogové scény u nás a popište posun od 
devadesátých let k současnosti 
Shrňte stručně Vaše výsledky šetření , 

Návrh hodnocení vedoucího práce nebo oponenta 

O výborně ITl velmi dobře O dobře O nevyhověl(a) 
Podpis vedoucího práce /oponenta: /~ . . ( 
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