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II. Posudek oponenta 

 

Předložená práce je dotazníkovou studií. Je sepsána na 90 stranách. Je členěna obvyklým způsobem daným 

pro tento typ práce na 7 hlavních kapitol. Cílem práce bylo zmapování drogové situace v ostravském regionu:  

sociálně-ekonomického zázemí uživatelů drog, spektra užívaných látek, aspekty užívání přírodního opia a 

dalších faktorů souvisejících se vznikem drogové závislosti. Dalším cílem práce bylo zjišťování totožnosti a 

stanovení obsahu alkaloidů ve třech vzorcích makoviny. 

Teoretická část práce popisuje náležitosti související s tématem práce. Jde o informace týkající se pěstování 

máku, odrůd máku setého, obsahu morfinu v těchto odrůdách, sklizní máku a makoviny, alkaloidů 

získávaných z této drogy. V samostatné podkapitole se autorka věnuje způsobům zneužívání opia a drogové 

závislosti. V experimentální části práce autorka popisuje materiál a metodiku práce. Výsledky jsou 

prezentovány v grafech a tabulkách, které jsou výstižně komentovány. Tabulky i grafy jsou řádně označeny. 

Práce obsahuje celkem 43 tabulek a 12 grafů. Diskuze je vedena přehledně, autorka prokázala široký 

přehled v dosavadních studiích provedených v České republice. Výsledky diplomové práce porovnala 

s těmito celostátními studiemi i místními studiemi provedenými v různých regionech. Naznačila trendy 

probíhající na tomto poli (pokles testovaných na VHC a HIV, pokles léčených ze závislosti) a prokázala 

znalost i mezinárodních studiích zabývajících se touto problematikou. Přehled informací podaných v diskuzi 

hodnotím velmi kladně. Zajímavou informací je i to, že čeští uživatelé opia překračují maximální denní dávky, 

stanovené lékopisem, a to mnohonásobně. Domnívám se, že by bylo vhodné tyto informace publikovat. 

Závěr práce je výstižný. Literatura obsahuje 41 aktuálních pramenů. Příloha obsahuje letáček pro uživatele 

opia a plné znění dotazníku. 

Připomínky a dotazy: 

1. Místy se v textu objevuje první osoba jednotného čísla. Zejména v teoretické části práce se nacházejí 

úseky textu obsahující slovní vyjádření ne příliš vhodné pro tento typ práce (sezonní uživatelé vyrazí…, kam 

jde hlavně mák z Turecka.., pak šla jedna část heroinu do USA.., morfin má mocný efekt…, absťák.., tělo a 

duše chátrá.., bohulibý úmysl.., kýžený účinek.., dopřává si pervitin..) 

2. Lze najít odpověď na otázku: Proč muži tvořili většinu uživatelů přírodního opia? Ve Vašem souboru činili 

85,4%. 
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