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Studentka Štěpánka Maňhalová si pro svoji diplomovou práci vybrala téma: "Primární 
prevence drogové závislosti na základních školách". Jedná se o nejednoduché téma, avšak 
společensky aktuální a závažné. Problematika výskytu a zneužívání návykových látek je 
velmi významným problémem dnešní doby. Alkohol i nealkoholové drogy byly, jsou a budou 
přítomny v naší společnosti a společnost je kontinuálně před problémem, jak situaci vhodně 
řešit. 

Diplomová práce jez hlediska vnitřní logiky i přehlednosti koncipována do dvou částí. 
V teoretické části se práce orientuje na vymezení a klasifikaci drog, drogové závislosti, 
faktory, které ovlivňují drogovou závislost, prevenci užívání návykových látek, primární 
prevenci 'a konkrétní aktivity na českých základních školách. 

Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum uskutečněný na čtyřech náhodně vybraných 
základních školách v období březen - duben 2010 (mikroregion - Písecko). Výzkum byl 
proveden dotazníkovou metodou a získaná data byla zpracována formou tabulek a grafů. 

Lze konstatovat, že studentce' Štěpánce Maňhalové se podařilo poměrně dobře zorientovat 
ve zvoleném tématu. Správně vychází z minímálního preventivního programu na základních 
školách (systémová a koordinovaná strategie aplikování preventivních aktivit v dostatečně 
raném věku, věkově přiměřené a aktivizující metody, nabízení pozitivních alternativ chování 
a životních cílů, využívání peer prvků, výcvik sociálně psychologických dovedností včetně 
odmítání nabídky, nabídka aktivit pro smysluplné využívání volného času, respektování 
rizikových faktorů, aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací, informování o 
poradenských možnostech, sledování efektivity). 
Dostatečnou pozornost věnuje též významnému tématu: efektivní primární prevenci 

(včasný začátek preventivních aktivit, komplexnost a kombinace mnohočetných strategií, 
kontinuita působení a systematičnost plánování, cílenost a adekvátnost informací i forem 
působení, propojení prevence užívání nelegálních látek a těkavých návykových látek 
s prevencí problémů působených alkoholem a tabákem, pozitivní orientace primární prevence, 
využití peer prvku apod.). 

Vlastním výzkumem, na vzorku 153 respondentů ze 7. - 9. tříd ("venkovského" 
mikroregionu), nárn kromě jiného studentka odhalila, že s návykovými látkami masivně 
experimentují již žáci na základních školách (pití alkoholu 116 respondentů). Otázka 
k obhajobě: V čem vidíte hlavní příčiny toho neutěšeného stavu? 

Použitá literatura i další zdroje jsou aktuální i v dostatečném rozsahu. 
Obsahem i úpravou diplomová práce splňuje požadavky na odbornou práci. 
Doporučuji k obhajobě. 
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