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Předložená bakalářská práce se věnuje tématu problematice využití rostlin Cannabis sativa v lidské 

společnosti.  Jedná se o literární rešerši o  pozitivních a negativních účincích rostliny, legislativním   

ukotvení  využití této rostliny a postojích odborné i laické veřejnosti k legalizaci. V dotazníkovém 

šetření pak studentka mapuje na souboru studentů VOŠ jednak jejich zkušenosti s užíváním konopí 

jako měkké drogy,  jednak jejich znalosti a postoje k trestně-právní problematice užívání měkkých  

drog, zejména marihuany.  

Formální hledisko 

Práce je psána živým, dobře čtivým jazykem. Grafická úprava je dobrá.  Řazení kapitol je přehledné 

s logickou návazností.  Rozsahem práce splňuje kriteria pro absolventskou práci. Autorka využívá 

dostatečný rozsah jak tištěných, tak elektronických zdrojů, přičemž se jedná ve valné většině o 

aktuální publikace. Elektronické zdroje jsou ale nepřehledně řazené. Odkazy pod čarou v některých 

případech nesouhlasí se Seznamem literatury (např. str. 11 odkaz viz Booth, v Seznamu literatury pak 

Booth a Kočová, s. 28. Odkaz Zimmer, Morgan, v Seznamu literatury pak Zimmer, Morgan, Bayer).  

Obsahové hledisko 

Cíle v úvodu jsou velmi nejasně formulovány, podstatně jasněji jsou formulovány v anotaci. Kvalita 

zpracování teoretické části je velmi dobrá, autorka je schopna velice srozumitelně vysvětlit základní 

pojmy a témata, která se k práci vztahují, dovede je myšlenkově propojovat. Kapitola 1. Dějiny 

konopí představuje kvalitní úvod do problematiky. V kapitole 2. a 3. pak diskutuje pozitivní a 

negativní účinky této rostliny. Zde se jí podařilo v textu udržet věcnou linii, nepřevládá ani negativní, 

ani pozitivní postoj k užívání konopí, což je riziko tohoto tématu.  Studentka ale v textu používá 

zástupně termíny Cannabis, konopí, marihuana, což může být zmatečné, protože jak sama v úvodních 

kapitolách uvádí, podstatná je přítomnost THC (konopí může být tedy zcela neškodné, pokud se 

jedná o technické konopí).  Zde by byla vhodná jednotnost při používání pojmů, případně vysvětlení 

či  upřesnění  (např. str. 29 cituji-„Je známo, že po snězení pokrmů z konopí může dojít k toxické 

psychóze“-pokud sním pokrm z technického konopí, toxické psychózy se dočkám těžko).  

Kapitoly 5. -8. pak představují  solidní rešerši  o legislativě a protidrogové politice ČR a EU, respektive 

v USA. Kapitola 7. Cannabis podle OSN je ale zpracována výhradně z jednoho zdroje.  



Dotazníkové šetření na studentech VOŠ a ETF pak přináší některé zajímavé, možná i překvapující 

údaje (např. téměř všichni respondenti mají zkušenost s kouřením marihuany, 2/3 respondentů 

neznají, jaké množství marihuany na osobu je považováno pouze přestupek. Formulace podotázky 

„Můžete prosím napsat, jak by vypadalo malé množství podle Vás?“ je trochu zavádějící, studentka 

pak výsledky interpretuje jako, cituji…“ Ve výsledku by si ženy přály více gramů hašiše a chtěli by 

pěstovat více rostlin…“, formulace otázky by pak musela vypadat úplně jinak.  

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení C. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jakým způsobem jste získala soubor studentů do dotazníkového šetření? 

V práci se zmiňujete o tom, že technické konopí obsahuje látku CBD, která není psychotropní. Jakým 

způsobem lze odlišit „technické konopí“, tj. látku s obsahem CBD od konopí s vysokým obsahem 

THC?  Jedná se o tu samou varietu rostliny Cannabis sativa , nebo jsou to různé variety? Z práce tato 

informace nevyplývá. 

 

V Praze dne 19. 8. 2011 
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