UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
Téma diplomové práce:

Názory a zkušenosti vysokoškolských studentů
s drogovými závislostmi

Jméno studenta, studentky:

Irena Suchá
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Jméno oponenta:

II.

Posudek oponenta

Posuzovaná diplomová práce se zabývá zkoumáním postojů studentů Vysoké školy ŠKODA AUTO
k vybraným návykovým látkám pomocí dotazníkového průzkumu. Záměrem bylo zjistit názory a zkušenosti
s drogami v této skupině studentů a porovnat získané výsledky se studií podobného charakteru provedenou
na Farmaceutické fakultě UK a s podobnými zahraničními studiemi.
V teoretické části diplomové práce autorka charakterizuje základní pojmy používané v adiktologii,
charakterizuje jednotlivé typy závislostí na návykových látkách a zabývá se shrnutím ůdajů o epidemiologii
drogových závislostí v ČR a porovnáním situace u nás a v jiných evropských zemích. V experimentální části
práce jsou uvedeny pracovní metody, které byly použity pří sběru a hodnocení dat. Jako příloha práce je
přiloženo úplné znění dotazníku, který byl předkládán účastníkům studie. Získané experimentální údaje jsou
přehledně dokumentovány velkým počtem tabulek a grafů, jejichž provedení umožňuje dobrou orientaci v
dosažených výsledcích. V závěru práce je připojena diskusní část, ve které autorka porovnala získané
výsledky z hlediska rozdílů mezi muži a ženami, rozdílů mezi ročníky dané vysoké školy a mezi jedním
ročníkem dvou různých vysokých škol a s daty zjištěnými v zahraničí. Odkazy na literární zdroje jsou
uváděny, seznam použité literatury je připojen. Práce je poměrně rozsáhlá, její formální úprava je na velmi
vysoké úrovni.
K předložené práci mám následující dotazy a připomínky:
1. Ve studovaném souboru studentů Vysoké školy ŠKODA AUTO a.s. ženy hodnotily některé drogy
(benzodiazepin, hašiš, extáze) jako "tvrdé" drogy, muži použili toto hodnocení významně méně. Lze to nějak
vysvětlit? Dochází k tomu i při průzkumech na jiných vysokých školách?
2. Jaké mohou být příčiny mnohdy až řádových rozdílu ve frekvenci užívání drog (LSD, budivé aminy aj.) u
diskutovaných skupin českých vysokoškolských studentů a u studentů ve Velké Británii?
3. Proč není v tabulce 39 údaj pro zastoupení pravidelných kuřáků mezi posluchači 1. ročníku FaF, jejichž
data uvádíte pro srovnání např. u frekvence užívání marihuany? Zvýšilo by to vypovídací hodnotu dat.
Výsledky předložené diplomové práce mohou přispět k rozšíření znalostí o zkušenostech a o postojích
studentů technicky zaměřené vysoké školy. Údaje by mohly mít i význam pro formulování výukových plánů
na dané vysoké škole v oblastech souvisejících s drogovou problematikou. Výsledky jsou zajímavé i pro
mezinárodní srovnávání. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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