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Předložená diplomová práce se zabývá stá|e aktuálním tématikou drogové závislosti m|adých |idí

v české repubIice. Dip|omová práce čerpá ze všech aktuá|ních zdrojů a podrobně mapuje
prob|ematiku užívání nelegá|ních drog ve věkové skupině m|adých Iidí v České republice. Použité
zdroje jsou zapracovány vhodně do přehledných grafů, které ukazují na trendy v užívání ne|egá|ních

drog u m|adých lidí. Jsou využita i získaná dat ze S|ovenska, což je nový poh|ed, který není zatím
v dostupné literatuře popsán.

Hodnocená práce je č|eněna na část teoretickou a praktickou' V praktícké částijsou využity dostupná
data, která jsou graficky zpracována. Kapitoly jsou velmi dobře č|eněné, podrobně zpracované,

strukturova né a výstiŽné'

odborná úroveň dip|omové práce je výborná. Autorka čerpa|a z ve|kého množstvíodborné |iteratury

a dalších zdrojů. |nformace podané v práci zasahují současnou |egis|ativu p|atnou v České republice.
Podrobně je rozpracovaná prob|ematika prevence závis|osti na nelegá|ních |átkách u dětí
a mládeže. V práci jsou rovněž uvedeny postupy práce s dětmi, které se již dosta|i do kontaktu

s drogou a postupy mapující první postup při ochraně zdraví pří poranění či kontaktu s intoxikovaným
jedincem. Zneužívání návykových ne|egá|ních |átek v Čn je zobrazeno graficky, přeh|edně jsou

zmapovány jednotlivé vývojové trendy ve s|edovaném období. Nově jsou získány i data ze S|ovenské

repub|iky, které rovněž mapují ve s|edovaných skupinách vývojové trendy v užívání ne|egá|ních

návykových |átkách u s|edované skupiny. Rizika užívání ne|egálních drog v souvis|osti s vývojovými
trendy jsou popsány v závěru práce.

Přestože se jedná o dip|omovou práci za|oženou na zhodnocení a využití odborných zdrojů bez

v|astního výzkumu, autorka dokáza|a čerpat z citovaných podk|adů a soustředi|a v dip|omové práci

všechny podstatné informace, které pomohou jí i ostatním studentům se orientovat v prob|ematice

zneužíváníne|egálních drog u m|adých lidí. Rozsah a hloubka zpracováníjednot|ivých kapito|dokazují
širokou, precizní znalost studované prob|ematiky. Naznačené trendy v dip|omové práci ukazují
na vysoké riziko vzniku zneuŽívání drog u m|adých lidí a i možných zdravotních problémů

souvísejících se vznikající závis|ostí na ne|egá|ních látkách. Na tuto prob|ematiku doporučuji se
zaměřit při obhajobě diplomové práce.

Hodnocení práce: Práci hodnotím jako výbornou.
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