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   Vlastní práci tvoří 57 stran textu včetně grafů, použité literatury a dalších zdrojů. Dále příloha
č. 1 – Dotazník a příloha č. 2 (která není označena) – Dotazník – 2. část.
   Studentka Dominika Boháčiková si pro svou bakalářskou práci zvolila téma: Osobnostní
charakteristiky závislých na alkoholu. Nebezpečnost alkoholu, jako legální, společensky
tolerované drogy, je neprávem opomíjena či upozaďována před nebezpečími plynoucími
z nealkoholových nelegálních drog. S autorkou souhlasím v tom, že nadměrná konzumace
alkoholu patří k nejzávažnějším negativním společenským jevům.
   V úvodní části nejprve ozřejmuje základní pojmy. Vysvětluje, co je droga. Zabývá se
všeobecnou charakteristikou drogově závislých. Krátce se věnuje historii užívání alkoholu i
ostatních drog. Přechází k pojmu závislosti a jejím příčinám. Upozorňuje na nebezpečí rychlého
vytváření závislosti u dětí a mládeže. Na specifika závislosti u žen a osob ve vyšším věku a
aspekty, které sebou přináší drogově závislý jedinec do vlastní rodiny. Dále nahlíží na osobnost a
osobnostní charakteristiky jedinců závislých na alkoholu včetně vývojových stádií a osobnostní
typologie alkoholismu. Reflektuje, co tyto osobnostní charakteristiky znamenají pro vlastní léčbu
a jaké jsou rozdíly v osobnostních charakteristikách mezi závislými jedinci na alkoholu a na
drogách. Téma je zakončeno seznámením s multiškálovým dotazníkem klinické analýzy CAQ.
   O psychedelických stavech a posunech vědomí způsobených halucinogeny pojednává kapitola
č. 4. Je doplněna podkapitolou: Psychiatrické komplikace alkoholové závislosti. Vše s akcentem
na psychické poruchy. Navazující téma o závislosti a intoxikaci je nahlíženo prostřednictvím
konkrétních drog včetně alkoholu. Těžiště veškerého úsilí však autorka vidí ve vhodně zvolené
léčbě a doléčování závislých.
   Praktická část měla za cíl ověřit efektivnost primární prevence závislostí u studentů prvních
ročníků na středních školách v okrese Martin a odpovědět na stanovené hypotézy. K průzkumu
byla zvolena dotazníková metoda, v níž byly využity otevřené, uzavřené i kombinované otázky.
Celkem bylo osloveno 68 respondentů (42 dívek a 26 chlapců). Výsledky jsou znázorněny
v barevných grafech s následnou interpretací.
   Je třeba konstatovat, že praktická část nekoresponduje s názvem celé práce a ve značné míře se
od něho odchyluje. Navíc, např. graf č. 9 vypovídá, že místo, kde respondentům byla nabídnuta
droga, je „doma“. Následná interpretace uvádí „jinde“. Toto by bylo vhodné vysvětlit při
obhajobě. Také bych ocenil, pokud by v předložené literatuře bylo použito více aktuálních
publikací.
   Přes uvedené výhrady propouštím k obhajobě.
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