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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 75 
Počet stránek příloh: 11 
Počet titulů v seznamu literatury: 31 tištěných titulů a 10 internetových zdrojů 

Formálni zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržoVání pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přflohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jaká zjištění považuje autorka za nejnosnější? 
Uvažovala autorka o využití závěrů expertního šetření pro účely dalšího výzkumu? 
Přemýšlela autorka o rozsáhlejším pojetí zkoumaného vzorku? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomantka se ve své práci zaměřila na problematiku zabývající se vývojem přístupů 
české společnosti k drogám po roce 1989. 
V teoretické části se autorka orientuje s jistotou, velmi přehledně a uceleně zmapovala 
širokou oblast vybrané problematiky, od legislativy, přes jednotlivé formy zneužívání 
návykových látek, až po ucelený systém péče a koordinační činnosti v systému 
protidrogové politiky. Oceňuji značný vhled diplomantky do zvolené problematiky. 
V empirické části pak autorka v rámci expertního šetření oslovila spektrum odborníků na 
drogovou problematiku. Dle mého názoru by bylo zajímavé pokračovat v dalším výzkumu 
v návaznosti na jednotlivé kraje ČR a získané informace zpracovat. Závěry by mohly 
sloužit jako přehled vývoje protidrogové scény v jednotlivých regionech. Práce naplňuje 
všechnv oožadavkv na dinlomové oráce kladené 
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