
                                       HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                                                         Posudek vedoucího 
 

 

Příjmení a jméno studenta: Šárka Lenská 

Téma bakalářské práce:  Droga v životě konzumentů 

Vedoucí práce : PhDr. Ivana Nováková 

 

 

              Studentka si zvolila zajímavý pohled na jinak už dosti probírané téma. Jejím cílem bylo 

zjistit, do jaké míry ovlivňují život lidem, kteří drogy užívají nepravidelně. Jako výzkumné metody 

zvolila dotazník a rozhovor. 

              V teoretické části objasňuje základní pojmy, uvádí údaje z Výroční zprávy Policie České 

republiky a Úřadu vlády z roku 2013 o současné drogové problematice v ČR. Zbývající kapitoly 

autorka věnuje stručné charakteristice nelegálních drog a způsobům prevence. Jako nedostatek 

vidím, že nepracovala s širším okruhem odborné literatury, v některých podkapitolách vychází 

pouze z jedné odborné publikace nebo pouze z internetových zdrojů. Vzhledem k tématu by bylo 

vhodné zařadit i kapitolu týkající se uživatelů drog a problematiky s tím spojené. 

               V úvodu praktické části seznamuje autorka čtenáře s výzkumnými metodami, obsah 

kapitoly 1. bych zařadila do kapitoly 3., kde informace opakuje. Více se zde rozepisuje o metodě 

rozhovoru a předkládá zvolené otázky. Vzorek respondentů u dotazníkového šetření je 

nerovnoměrně věkově zastoupený, většina spadá do věkové kategorie 25 – 29 let, menší část 30 – 

35 let. S tím pravděpodobně souvisí i další výsledky – většina je svobodných a bezdětných. Autorka 

si je těchto skutečností vědoma. Zajímavý je zjištěný údaj o vzdělání, kdy většina respondentů má 

střední a vysokou školu, většina má také stálé zaměstnání. Zajímavý je také široký rejstřík 

vyzkoušených drog i důvodů k jejich braní. Výsledky otázky číslo třináct nemají vypovídací 

hodnotu, protože 41% respondentů ji nezodpovědělo. Dotazník byl dobře sestaven, formulace i 

struktura otázek koresponduje s daným cílem a přináší zajímavé informace. Výsledky zpracovala do 

přehledných grafů. Škoda, že v kapitole Shrnutí dotazníku neprovedla autorka hlubší analýzu 

výsledků. Výsledky rozhovorů zpracovala z hlediska několika kritérií, bližší údaje k rozhovorům 

neuvádí. V závěru ještě uvedla některé důležité poznatky ze svého šetření, jako přínosnější hodnotí 

metodu rozhovoru. 

            Rozsah práce je přiměřený, vyvážený poměr teoretické a praktické části. Při zpracovávání 

teoretické části čerpala z menšího počtu odborné literatury, informace doplnila z internetových 

zdrojů. Formální stránka je vyhovující, jazyková a stylistická úroveň je dobrá. 

 

Náměty k obhajobě: 

Jaké charakteristiky odpovídají nepravidelným uživatelům drog podle výsledků Vašeho 

dotazníkového šetření? 

Potvrdily výsledky šetření Vaše očekávání nebo Vás něco ze získaných informací překvapilo? 

 

 

Výsledné hodnocení: velmi dobře 
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