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Název práce: Protidrogová prevence na středních školách 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
ANO. 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. ANO – dotazníkové šetření. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Závěrečná práce je zaměřena na téma Drogy, které je na středních školách 
velmi aktuální, neboť právě škola vedle rodiny by měla sloužit mj. i jako 
jedno z míst pro prevenci.  
 
Cíle předkládané práce pak jsou nadefinovány ve dvou bodech: 

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

2. Stanovit a statisticky vyhodnotit jednotlivé hypotézy (deset 
sledovaných hypotéz). 

3. Shrnout informace o nejčastěji užívaných drogách v našem státě. 
4. Zjistit, jaké je užívání drog mezi mládeží v sousedních státech České 

republiky. 
 

Struktura (členění) práce:  
Práce je logicky členěna do deseti základních kapitol, z nichž poslední dvě 
náleží seznamu použité literatury a přílohám. Seznam zkratek je uveden 
před obsahem předkládané práce.  
 
Literární přehled popisuje problematiku historie drog, protidrogovou prevenci 
ve vybraných státech, následuje rozdělení drog, autor vybírá devět drog, 
které blíže specifikuje, dále uvádí popis dotazníkového šetření, které 
doplňují kapitola věnovaná metodice - s ohledem na výběr šetřené skupiny, 
pilotáž, realizaci a vyhodnocení výzkumu – a kapitola věnovaná hypotézám 
definovaných v cílech. Diskuze a závěr završují vlastní text předkládané 
práce.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně 
citovány? ANO. 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor využila tištěných a internetových informačních zdrojů a to jak českých 
tak i zahraničních; údaje jsou ve vztahu k řešené problematice a dostupným 
informačním zdrojům vhodně relevantní. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto 
výsledky adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky práce obsahuje a tyto vycházejí z dotazníkového šetření, 
přičemž celkový počet respondentů byl 581, a definovaných deset hypotéz, 
které doplňují cíle předkládané práce. Hypotézy jsou vhodně testované a to 
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ve vztahu kouření cigaret, pití alkoholu, pití kávy, užívání marihuany 
a kouření vodní dýmky vůči pohlaví či typu školy, který respondenti 
navštěvují, komentované výsledky doplňují grafy. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Přestože se autor nevyhnul gramatickým a na několika místech také 
stylistickým chybám, z formálního hlediska je práce na dobré úrovni. 
Grafická podoba se také neobešla bez drobných nedostatků – zejména 
v podobě odkazování na tabulky a možnosti využívání různých typů grafů, 
které by vhodněji demonstrovaly výsledky. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny.  
Autor prokázal dovednost práce s literaturou v rámci požadavků kladených 
na tento typ práce. 
 
Práci doporučuji ji k obhajobě.   
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


