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Proč autor charakterizuje lokalitu malého města Hostivice jako vesnickou? 
Co jsou to legitimní a  co nelegitimní závěry ve výzkumném šetření? 
K jakým výsledkům dospěl autor v empirickém šetření? 

 
Autor se věnoval otázkám životního stylu v malém městě (Hostivice u Prahy), mládeži a její 
drogové závislosti, jakož i problematice protidrogové prevence. Téma je vybráno jako 
nosné, i když celková charakteristika lokality mohla být vedena přísněji. K práci lze vznést 
některé připomínky. Některé větné formulace nejsou zcela šťastné (determinoval jsem 
Hostivici s. 7; nebo formulace „kladné podnětné a stimulující prostředí“ s. 16 – jak autor 
pozná a definuje, co je kladné a jaký je rozdíl mezi podnětným a stimulujícím prostředím? - 
pod). V textu je volně zaměňován výraz instituce a organizace (např. s 7 a jinde). 
Rozhovory...obsahovali s. 32. Obecný popis drog by měl být asi umístěn do teoretické a 
nikoliv výzkumné části. Autor užívá dřevního dělení volného času na aktivní a pasivní, 
otázka ovšem je, zda je toto dělení korektní a zdůvodnitelné? (od s. 38 dále) Úvahy o 
autoritě otčímů vložené do výzkumu jsou zcela jistě nelegitimním poznatkem, podobně 
najdeme nelegitmní výroky v závěrech práce, které jsou poměrně lapidární. Literatura 
v seznamu na konci práce není řazena podle abecedy, ale dle nepochopitelného klíče. 
Celkové hodnocení: práce je pojata poměrně volně, jak již osobním úvodem, tak celkovým 
zpracováním. Přesto přináší některé vhledy do Hostivice a na uživatele drog  v této obci. 
Splňuje požadavky kladené na Bc práce a lze ji doporučit k obhajobě. 
 
 
 
 


