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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Bakalářská práce studentky Terezy Kobrlové je pro svou 
obsahovou náplň na pomezí rešeršní a experimentální práce, protože studentka navštívila 
několik pracovišť, kde se zabývají drogovou problematikou za účelem konzultace a získání 
materiálů k danému tématu. Její práce přinesla zajímavé výsledky o nejvíce zneužívaných 
druzích drog  i o drogové kriminalitě v ČR a Královehradeckém kraji. Kvituji seznam 
použitých zkratek, tabulek i obrázků.V práci se nevyskytují žádné překlepy. Na str. 7 je 
nesprávně uvedeno, že jde o 2 druhy Erythroxylum coca, ale jedná se o 2 variety (odrůdy); 
na str. 10 bych upřednostnila spojení, že konopí bylo využíváné k léčbě zácpy a revmatismu; 
na str. 20 má být k. ibotenová a str. 26, 33 kata jedlá. V obsahu není zmíněn rok 2013. 
V kapitole Literatura by bylo vhodnější zkracovat jména autorů (viz odkaz 19-22). 
 
 
Dotazy a připomínky: 1) Kde se stanovuje přítomnost kokainu a heroinu v těle a po jak 
dlouhé době po požití je to ještě stanovitelné? 
2) Jaké množství psilocybinu obsahuje lysohlávka česká, popište ji. 
3) Využívají se jako droga semena durmanu (kterých druhů)? Kde jsou uložena? 
4) Na str. 15 uvádíte jako zdroj psychedelických látek i živočichy? Uveďte příklad. 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 29.5. 2014 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  



 


