
Oponent p h D r - Ida V i k t o r o v á 

Posudek oponenta: ^ 
Posouzení diplomové práce Demetry Michael „ Percepce drog a drogového chování u 

dětí s tělesným postižením" 

Autorka zvolila pro svůj diplomový úkol téma drog v prostředí dětí s tělesným 

handicapem. Závažnost tohoto tématu řeší již na úrovni teoretické části práce. Tento oddíl je 

pečlivě připraven a soustředěn převážně na souvislosti mezi tělesným handicapem a 

nebezpečím drog u dětí. Handicap považuje diplomantka za rizikový faktor, který může 

spolupůsobit při vzniku drogové závislosti. 

V části výzkumné se Demetra Michael proto pokusila odhalit místo drog a jejich podobu 

v komunitě dětí s tělesným postižením. Autorka využila svých znalostí řecké kultury a 

připravila srovnání situace dětí a jejich vychovatelů na Kypru a v České republice. 

К výzkumu použila dotazník, který ovšem zadala ústně, takže získala širší pole 

odpovědí, které poté mohla zpracovat nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Dotazníky jsou 

vlastně dva; jeden je určen dětem, druhý jejich vychovatelům. Podařilo se tak zachytit pohled 

čtyř skupin lidí (vždy dvou a dvou různě к sobě komplementárních) na sledovanou 

problematiku. Tato zajímavá figura (matice 4 skupin) dovoluje srovnání v různých směrech 

(nejen mezi Českou republikou a Kyprem, ale také mezi dětmi a jejich vychovateli v jedné 

zemi). Výsledky jsou plastičtější. 

Oblast, kterou sleduje dotazník, je širší nežli pouhá tématika drog. Je velmi vhodné, že 

autorka zařadila další otázky, sledující celkový život dětí a současně hledala odpovídající 

názory i na straně jejich vychovatelů. To jí dovolilo vidět i problematiku drog v širších 

souvislostech života, perspektiv, problémů a přání dětí. K tomu přispěl i celkový kontext 

práce - mezinárodní srovnání. To ještě rozšířilo sledované téma o kulturní momenty obou 

komunit a poskytlo zajímavá vodítka к interpretaci výsledků. 

Za nej větší přínos práce považuji právě zřetelné odhalení kulturních souvislostí 

problematiky života postižených dětí, resp. pojetí drog v jejich prostředí. Silný vliv kultury 

odhalil předložený text nejen v podílu drog na životě lidí, ale i v další zajímavých 

souvislostech rodinné výchovy, přístupu к postiženým, plánování dospělosti apod. Tento 

vliv autorka ukázala jako průkazný, zásadní a velmi přesvědčivý. 

Diplomová práce Demetry Michael se mi líbí. Vzorek zkoumaných osob je sice malý, ale 

osobní přístup к tématu, způsob práce s dotazníkem a citlivý vhled od obou kultur tento 

nedostatek vyvažují. Práci hodnotím jako výbornou. 
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