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Autorka ve své práci prokázala schopnost seznámit se s problematikou zneužívání 

návykových látek. 

Obsah práce: 

V teoretické části autorka popisuje základní informace týkající se problematiky 

zneužívání návykových látek. Poukazuje na historické a současné trendy drogové scény 

v České republice. Nastiňuje možná preventivní strategie pro žáky 1. Stupně. Část své práce 

soustředí na region Velkomezeříčsko, kde chce diplomantka pracovat jako učitelka. 

V praktické části autorka popisuje výzkum, kterým se pokusila odpovědět na 

stanovené téma. Základní otázku rozvedla do čtrnácti hypotéz. Zvolená metodika výzkumu -

dotazník - odpovídá celkovému záměru. Zvolený zkoumaný vzorek je dostatečný pro splnění 

záměrů. U otázky číslo 5 diplomantka nepoužila správné možnosti odpovědi (jistě ne všichni 

respondenti porozuměli stejným způsobem slovům často a občas). Dále se autirka dopustila 

chybného procentuálního výpočtu při porovnávání měst ve zkoumaném regionu (strana 79 -

hypotéza č. 6). Obdobný problém nastal i při zpracování výsledků na straně 87 (tabulka č. 

12). Vedle dotazníkového šetření diplomantka použila metodu strukturovaného rozhovoru. 

Na závěr práce se pokusila o sestavení preventivního programu pro žáky prvního 

stupně základních škol. Preventivní program však není původní. 

Úprava práce: 

Úprava práce odpovídá předpokládanému zadání. Formulace však nejsou vždy přesné 

a srozumitelné. Členění jednotlivých kapitol a podkapitol je přehledné a srozumitelné. Při 

citacích autorka ne vždy odkazuje na správnou použitou literaturu (například strana 33 -

metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 28275/200-22). 
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Význam práce: 4 

Domnívám se, že se podarilo touto sondou ukázat povědomí o drogové problematice 

žáků pátých tříd základních škol v regionu Velkomeziříčsko. Domnívám se, že by určitě stálo 

za zvážení v budoucnu v takto nastíněném výzkumu pokračovat. 

Závěr: 

Práci Andrei Nahodilové doporučuji к obhajobě. 

Otázky: 

1. Popište prosím, jak si v praxi představujete práci metodika prevence na 1. stupni 

základních škol - jeho kompetence, znalosti, práci? 

V Praze dne 26. dubna 2006 

Mgr. Jaroslava Hanušóvá 


