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Cíle práce: 

Realizovat výzkum zkušeností studentů s jednotlivými drogami a frekvenci jejich užívání. 

Stanovit a statisticky vyhodnotit jednotlivé hypotézy. (Stanovení hypotéz nepovažuji za 

nutné formulovat jako konkrétní cíl práce.) 

Shrnout informace o nejčastěji užívaných drogách v našem státě. 

Zjistit, jaké je užívání drog mezi mládeží v sousedních státech České republiky. (Zde bych 

doplnila, že zjištění je z literárních zdrojů.) 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   i když podle mého názoru je 

práce členěna poněkud zmateně, kapitola 3 Rozdělení drog i kapitola 4 Dotazník spadají do 

Literárního přehledu (zde kapitola 2). Chybí kapitola Výsledky, výsledky najdeme v kapitole 

6 Hypotézy a jejich tvorba. 

Rozsah práce (počet stran): 111 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO     

Je uveden seznam zkratek?        ANO     

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO      Je napsán srozumitelně?   ANO   

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO     

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO    

Celkově se z literárního úvodu dozvíme řadu relevantních informací o návykových látkách a 

jejich užívání ve vybraných zemích. Mám několik připomínek, které se týkají této kapitoly: 

K historce o krádeži tajných materiálů bývalým zaměstnancem tabákové firmy (str. 12) mi 

chybí zdroj, ze kterého autor informaci čerpal. Celkově v úvodu autor míchá několik témat, 

která působí nepropojeně a neuceleně.  

Pokud autor osobně nezjišťoval míru užívání jednotlivých drog mládeží v našich sousedních 

státech, formulovala bych tento cíl jinak, aby bylo zřejmé, že půjde o údaje z literatury. I 

samotná formulace „jaké je užívání“ mi přijde nevhodná. Jiné formulace mi přijdou značně 

zjednodušující, např. „Se zneužívání drog se pojí především období renesance, kde došlo 

k velkému morálnímu úpadku“ str. 14.  

Časopis, ve kterém publikovala svoji práci autorka Uhlířová, se jmenuje e-Pedagogium (ne 

E-pedagogikum). Pokud autor odkazuje na svoji bakalářskou práci, měl by ji i citovat.  

 

Citace White W. 2003. Recovery: Its History and Renaissance as an Organizing Construct 

Concerning Alcohol and Other Drug Problems. Alcoholism Treatment Quarterly 1: 3-15.; je 

v textu uvedena jako White (2005). 

Pokud citujete zdroj jako sekundární citaci, uvádí se v textu původní zdroj, v seznamu 

literatury pak oba (u původního jasně označíte, že jde o sekundární citaci) – chybí citace 

zdrojů, podle kterých citujete, v seznamu literatury, např. u Vuori EK. 2013. Sociocultural 

impact of hippies on communication. University of Gothenburg: in Tennant FS, Weaver SC, 

Lewis ChE. 1973. Outcomes of drug education: Four case study. PEDIATRICS 52: 246-251.  



Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody praktické části?      ANO     

    Kolik metod bylo použito? Martin Čermák použil dotazník, který pilotně otestoval a data 

následně statisticky popsal a vyhodnotil. Použité metody srozumitelně popsal. K dotazníku 

mám jen jednu připomínku: Škála u otázky 11 je nesymetrická. Je v tom záměr a vypadala 

takto v originále, odkud je převzatá? 

 

Praktická část: 

    Je vysvětlen cíl?   ANO 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO, s výhradami, někdy chybí údaje o 

absolutních počtech respondentů jednotlivých kategorií, koláčové grafy podle mne 

nedokumentují výsledky dostatečně. Vhodnější by bylo uvést konkrétní údaje v tabulce. 

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 

Závěry (Souhrn) : 

Závěr je stručný, Martin čermák se v něm vyjadřuje k výsledkům dotazníkového šetření. 

Zakončuje optimisticky tím, že podle jeho výzkumného šetření klesá počet uživatelů cigaret 

a alkoholu. Toto tvrzení ale neopírá o žádná data. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Práce je psána na postačující jazykové úrovni, i když některé věty mají nepřirozený slovosled 

a odstavce na sebe vždy plynule nenavazují. 

Z abstraktu vypadla při vyjmenovávání států Česká republika. V anglickém abstraktu je 

navíc „to“ ve druhé větě, vazba „to face something“.  

Osobně bych zarovnala text do bloku. Česky píšeme „Česká republika“ s malým „r“. 

Citace jsou vždy součástí věty. Tečka tedy následuje až za citací. Drobných překlepů a 

nevhodně použitých předložek není v práci mnoho, nebudu je konkrétně uvádět. Některé 

formulace jsou neúplné, nebo matoucí, např. „Cílem bylo zjistit, zda existují nějaké faktory, 

ovlivňující mladé lidi“ (str. 16) – zde jde asi o vliv na užívání drog. 

V textu chybí odkaz na tabulku 2, tabulky u výpočtů hodnot chí kvadrátů a tabulku 44, na 

tabulku 3 je odkazováno jako na tabulku 2 (str. 37). 

Text je vesměs vhodně doplněn tabulkami. Některé grafy naopak považuji za zbytečné, např. 

místo grafů 1, 2, 3 a 4 by byla vhodnější tabulka s konkrétními počty škol, resp. žáků. Graf 2 

považuji za zcela nevhodný, rozhodně z něj nevidíme, jak autor uvádí, že vyřazených 

respondentů bylo 19. Grafy 35-38 nemají čitelné popisky.  

Malé číslovky (jako „jeden“ respondent na str. 46) se vypisují slovy.  

Nepovažuji za nutné opakovaně uvádět tabulky očekávaných hodnot pro výpočet chí 

kvadrátů. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Chtěla bych ocenit, že si autor vybral téma, které může být obtížně uchopitelné a 

zároveň je velmi důležité a aktuální. 

Martin Čermák splnil cíle, které si kladl ve své diplomové práci. Tuto práci i přes 

několik výtek celkově hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 
 



Otázky a připomínky oponenta: 

Není mi jasné, proč jsou některé (podle mne zcela zbytečné) grafy zařazeny do vlastního 

textu práce a jiné do příloh (to, kde je možné je najít, by mělo být v práci explicitně 

zmíněno). 

Členění otázek na „kroužkovací“, „zaškrtávací“ a „doplňovací“ by bylo vhodné nahradit 

standardním členěním (uzavřené, s volbou odpovědi, otevřené apod.) 

 

Vysvětlete prosím pojem „hlavní škola“, str. 16. („Asi čtyřikrát častěji užívají drogy žáci 

hlavní školy.“). Má český ekvivalent? 

Zkoumali Weigl a kol. (2012) (str. 18) souvislost mezi podílem přistěhovalců a počtem 

drogově závislých? (Tedy je vysoký počet drogově závislých ve Vídni opravdu důsledkem 

vyššího počtu přistěhovalců?) 

Můžete okomentovat, co znamená, že se žákům velmi líbil pilotní dotazník a že byl vyplněn 

podle Vašeho očekávání? (str. 37) 

Jak se dotazník změnil po pilotáži kromě přidání otázky 9? Píšete, že u otázky 14 jste 

požadoval vysvětlení, změnu ale nevidím. 

Čím si vysvětlujete, že absolvování besedy na škole absolvovalo méně dívek, než chlapců, 

když jste dotazník zadával na stejných gymnáziích žákům obou pohlaví? 

Z čeho vyvozujete Váš závěr, že počet uživatelů cigaret a alkoholu klesá? Porovnával jste 

své výsledky s jinými (obdobnými) provedenými dříve? Na toto porovnání jsem v práci 

nenarazila (s výjimkou citace práce Chlomynové a kol., 2014, což ale není Váš výzkum a 

zmiňujete pouze pokles počtu kuřáků a uživatelů marihuany a hašiše). 

V diskuzi na str. 61 uvádíte, že podle autoru Schnor a Leppin (2007) kouří v Německu 

čtyřikrát častěji žáci praktické školy. S čím (kým) autoři porovnávali? 

Zmiňujete nižší toleranci ženského těla k alkoholu (str.62). O co opíráte toto tvrzení? Tamtéž 

uvádíte, že dívky mohou konzumovat méně alkoholu než chlapci, protože si více hlídají 

postavu. Nicméně více abstinentů jste našel mezi chlapci. Proto v tomto tvrzení nevidím 

logiku.  

Co považujete za nejlepší protidrogovou prevenci ve školách? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


