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Cíl práce: Zjistit, do jaké míry ovlivňují drogy život lidem, kteří drogy užívají 
nepravidelně a dopad na jejich uživatele. 
 
Téma bakalářské práce je poměrně často řešeno. Studentka se tentokrát pokusila na 
problematiku nahlédnout očima nepravidelných uživatelů. 
 
Teoretická část se skládá ze třech hlavních kapitol. Studentka v nich rozebírá 
poměrně zdařile rozdělení drog, drogovou závislost, drogovou problematiku v ČR, 
charakterizuje základní kategorie drog a boj proti drogám. Vzhledem ke zvolené 
skupině respondentů postrádám hlubší vhled do sekundární prevence a analýzu 
faktorů, které vedou k užívání drog. 
 
V praktické části studentka použila dvě metody, dotazníkové šetření a rozhovor. 
Dotazníkového šetření se zúčastnili respondenti od 25 - 40 let (74=46ž, 28m). 
Všichni jsou z okolí studentky - oslovení na sociálních sítích. Autorka si stanovila cíl 
šetření (viz výše) - formulář dotazníku uvádí v příloze. Dotazník je velmi dobře 
sestavený, poměrně obsáhlý (23 položek). Výsledky uvádí studentka v % a názorně 
ve sloupcových grafech. Ve vyhodnocení se objevují drobné chyby - gr.č.11 
nesouhlasí %, gr.č.12 v přehledu je uvedena stejná droga 2x (extáze, MDMA). V 
mnoha grafech je uvedeno ve velkém procentu "jiné, neodpověděli atd". Jak si 
vysvětlujete tyto případy a nebylo možné předvídat tuto odpověď a žádat v otevřené 
položce o konkretizaci? Takto dochází k velmi nepřesným zjištěním. Rozhovor se 3 
respondenty se týkal okruhů: rodina, přátelé, partnerský život, pracovní život, vlastní 
pohled na užívání drog. Odpovědi jsou dílem citované, dílem opsané a shrnuté. 
Analýza odpovědí je velmi dobrá. 
 
Literární zdroje (10) nejsou uvedeny podle citačních norem, nejsou seřazeny podle 
abecedy a jeví se velmi nepřehledně. Dále studentka pracovala s 5 elektronickými 
zdroji. Po stránce jazykové i formální je práce v pořádku. 
 
Cíl práce byl splněn. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete, co podle vás znamená "fungovat v životě normálně"? Kdo to 
posuzuje? 

2) Kterou z forem primární prevence považujete za nejefektivnější? 
 
Hodnocení:     velmi dobře 
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