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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

   Téma práce je vysoce aktuální s ohledem na vysokou toleranci a dostupnost legálních i nelegálních drog mezi 
českými teenagery, což představuje vysoké riziko ohrožení zdraví a také zdroj zvýšené agresivity, která 
představuje problém primární  a sekundární kriminality. 

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

   Autorka bohatě využívala své osobní zkušenosti ze své práce v oblasti drogové prevence a postupovala 
samostatně se zcela jasným zaměřením a představou.  Autorce lze vytknout, že vůbec nepracovala s originálními 
zahraničními  zdroji, s českým překladem jen výjimečně.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

   Autorka bakalářské práce  využila svůj odborný přehled pro obecné uvedení do problému a srozumitelný popis 
výsledků svého průzkumu, který realizovala pouze se souborem 111 pražských teenagerů. 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

3

   Po formální stránce  práce splňuje předepsané požadavky. Autorce lze vytknout drobné jazykové a stylistické 
nepřesnosti, zejména v kontextu s užitím  hovorového jazyka. Rozsah práce 72 stran textu a příloha. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

V jakém smyslu lze očekávat zkreslení výsledků průzkumu ze dvou 
středních škol za podmínky, že sběr dat nedodržel standardní podmínky  a 
jednou byly dotazníky vyplňovány za přítomnosti učitele a v druhé škole 
nikoli?
Čím vysvětlujete vyšší prevalenci osobní zkušenosti teenagerů s drogou 
v Praze oproti průměru ČR?

Hodnocení celkem: Doporučuji  práci k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
12.6. 2012

Podpis:
Eva Vaníčková,v.r.

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka






