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II. Posudek oponenta 

Posuzovaná diplomová práce se zabývá zkoumáním vztahu vysokoškolských studentů Pedagogické 

fakulty Univerzity v Hradci Králové k vybraným návykovým látkám pomocí dotazníkového průzkumu. 

Záměrem bylo zjistit postoje a zkušenosti s těmito látkami ve studované populaci a porovnat získané 

výsledky se studií podobného charakteru provedenou ve Velké Británii. 

V teoretickém úvodu diplomové práce autorka definuje a charakterizuje základní pojmy, s kterými pracuje 

adiktologie, dále popisuje jednotlivé typy závislosti na látkách tlumících CNS, stimulanciích a látkách ze 

skupiny psychotomimetik. V dalších oddílech teoretické části jsou shrnuty možné strategie v drogové 

problematice a zhodnocena drogová scéna v ČR. 

V experimentální části práce jsou uvedeny konkrétní pracovní postupy při provádění a vyhodnocování 

dotazníkového šetření. Úplné znění dotazníku, který byl předkládán probandům studie, je připojeno jako 

příloha práce. Získané experimentální údaje jsou přehledně dokumentovány především formou grafů, jejichž 

provedení umožňuje dobrou orientaci v dosažených výsledcích. Údaje získané autorkou jsou adekvátně 

diskutovány a porovnány s obdobnou studií, provedenou u vysokoškolských studentů ve Velké Británii v roce 

1997. Odkazy na literární zdroje jsou uváděny, seznam použité literatury je připojen v závěru práce. Celková 

grafická a jazyková úprava diplomové práce je na velmi vysoké úrovni 

 

K předložené práci mám několik dotazů a poznámek: 

1. Část 3.1.4. (Výhody a nevýhody dotazníkového průzkumu) měla být spíše součástí diskuse (část 4.).  

2. Droga zvaná "extáze" je na str. 21 diplomové práce popisována jako 3,4-methylendioxyamfetamin se 

zkráceným názvem MDMA. Ovšem v odborné farmakologické literatuře se pod pojmem "extáze" zpravidla 

rozumí metylendioxymetamfetamin se zkratkou opět MDMA. Který z uvedených chemických názvů pro 

"extázi" je tedy správný? 

3. Lze vysvětlit i jinak než rozdílnou dostupností velkou diferenci v požívání LSD českými studenty a studenty 

ve Velké Británii? 

 

Výsledky předložené diplomové práce mohou přispět k rozšíření znalostí o zkušenostech a postojích 

studentů - budoucích pedagogů. 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 širší 

informaci. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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