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Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  podprůměrná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  průměrná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala jen s dopomocí, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla průměrná. 

Interpretace výsledků byla provedena s velkým podílem školitele/ky.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  průměrná. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Práce je  příspěvkem k závažné problematice - drogová závislost u mládeže, její kořeny a 
příčiny. Autorka pracovala s výchozí premisou problematiky - kdy návykové látky se objevují již 
v podmínkách povinné školní docházky a mají bohužel tendenci dále růst. Vedle poznatků z 
literárních zdrojů, internetových materiálů, individuálních  pohovorů s respondenty, byly pro 
autorku hlavním pramenným a důkazním materiálem výsledky její samostatné dotazníkové akce 
mezi žáky a studenty vybraných škol ve sledovaném regionu. 
   Studentka byla při řešení tématiky bakalářské práce  iniciativní, pro věc zaujatá, nicméně  jí 
někdy chyběla schopnost akceptovat některá metodická doporučení. To se týká např. volby 
obsahových otázek dotazníku, zasazení dotazníkové akce také do podmínek gymnaziálních 
studentů, nebo doporučení hledat výsledky obdobných průzkumů na úrovni města - jeho 
příslušných správních a školských orgánů. 
   Při posuzování práce je dobré si uvědomit, že autorka neprošla hlubším studiem sociální 
problematiky. To se také odráží v určité omezené schopnosti využít data získaná z 
dotazníkového průzkumu k vytvoření dalších srovnávacích výstupů. Také některá její hodnocení 
poznatků o drogové problematice v sledovaném regionu postrádají hlubší argumentační 
podložení, respektive uvažování ve smyslu větší škály možných příčin zjištěných jevů. 



  Celkově je však možné konstatovat, že práce splňuje základní požadavky kladené na tento 
druh prací. Práci proto doporučuji k obhajobě. 
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