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     Předložená práce obsahuje 60 stran autorského textu, tvoří ji 6 hlavních kapitol. Obsah 
práce je přehledný, řazení kapitol místy nelogické. Cíle práce jsou formulovány přijatelně, 
cílová skupina vymezena správně. Studentka zvolila nosné téma a vycházela ze svých 
zkušeností z odborné praxe.
     V tomto předloženém znění práce již autorka reagovala na poznámky z konzultací a 
kvalitu svého textu tak významně zvýšila. Nezdržovala se obecnostmi, snažila se plnit pouze 
stanovené cíle a dovedně odkazovala. Odstranila množství zbytečných chyb – po obsahové i 
formální stránce. To je třeba ocenit.
     V kapitole třetí se autorce podařilo dobře propojit téma drog s kriminalitou. Drogovou 
kriminalitu rozdělila, uvedla právní úpravu a podrobně, jak tato práce vyžaduje, popsala 
jednotlivé druhy ochranných opatření. V dalších kapitolách se zabývala hlavně léčbou 
závislostí, zvlášť se zaměřila na psychoterapeutické přístupy. V praktické části vynikajícím 
způsobem popsala, jak probíhá léčba AT závislých klientů v PLB Bohnice.
     Praktická část práce obsahuje vlastní šetření studentky. Jakkoli přináší zajímavé poznatky 
a velmi vhodně ilustruje předchozí text, výzkumem jistě není. Sama autorka také střídá pojmy 
výzkumné šetření, průzkum, výzkum a dodává, že její průzkum je pružný. Velmi se snaží 
proniknout do metodologie výzkumu, avšak s výsledky kolísavé kvality. Cíle byly stanoveny 
poměrně jasně, ale výzkumné otázky s nimi jen volně konvenují. Potvrzení výzkumných 
otázek nemůže znamenat všeobecnou platnost, jak z textu může vyznívat. Jednalo se o hlubší 
sondu do života 2 klientů – zobecňování není namístě. Diskuse by měla být samostatnou, ještě 
podrobnější kapitolou (zde je součástí Závěru). Šetření navíc zcela opomíjí jedno z hlavních 
témat práce – kriminalitu. Celkově lze konstatovat, že v případě použití skromnějšího termínu 
šetření (event. sonda) by bylo možno mnohem více chválit.
     
     Práce se zdroji je na velmi dobré úrovni. Chybou jsou předlouhé doslovné citace (např. s. 
14). Práce obsahuje pouze drobné stylistické a pravopisné chyby. Oceňuji čtivost.

Závěr:
Bakalářská práce Žanety Aghové je na velmi dobré, místy až výborné úrovni. Silnou stránkou 
je zápal pro zvolené téma, čtivost a informační bohatost textu, ale i práce se zdroji. Výše 
uvedené chyby jsou do budoucna poměrně snadno odstranitelné. Doporučuji větší skromnost 
při formulaci cílů, úkolů a výzkumných otázek – budou přesnější a splnitelnější.
Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně – velmi dobře

Podnět k obhajobě:
Stručně formulujte hlavní předpoklady úspěšné léčby uživatelů pervitinu nejen v PLB 
Bohnice. 
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