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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 49
Počet stránek příloh: 0
Počet titulů v seznamu literatury: 21 + el. zdroje

Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)
(Ojedinělé nedostatky, např. rekce na s. 6, posl. odst., „nejsou sto“ namísto s to na s. 7., 
neoddělené vložené věty vedlejší, např. s. 7, 2. odst., s. 21, 1. odst., předložková vazba 
„rodiny z dětmi“, s. 22) )

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)
Seznam literatury není abecedně setříděn.

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
Nedodržení podoby číslování kapitol dle fakultního pokynu.
Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
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použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Charakterizujte roli obce v prevenci z hlediska dikce zákona o sociálně právní 
ochraně dětí.

2. Definujte etnografickou studii jako kvalitativní výzkumnou metodu.
3. Jaká další preventivní doporučení by přicházela v úvahu ve vztahu k získanému 

empirickému materiálu?
4. Přibližte více roli gatekeepera ve výzkumu a způsob Vaší interakce a komunikace s 

drogovou komunitou v průběhu zúčastněného pozorování. 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Celkové hodnocení:

Bakalářská práce zpracovává zajímavý a pro možnosti prevence drogových závislostí 
zajímavý problém: lze na základě analýzy životního stylu členů drogové komunity dospět k 
takovým zjištěním, na jejichž základě by bylo možno kvalifikovaně doporučit změny ve 
strategii a plánování preventivních aktivit v lokalitě?

Text je koncipován jako treoreticko-empirický. Teoretická část má standarní, povýtce 
deskriptivně-kompilační charakter, použitá literatura je adekvátní, avšak textu by prospěla 
větší citační základna. Oceňuji však autorsky samostatné pasáže věnované charakteristice 
příměstského prostředí a zejména komplexní postižení aktuálního stavu primární prevence ve 
zkoumané lokalitě. Postrádám klíčové závěry či alespoň shrnutí teoretické části.

Realizací výzkumného šetření překračuje autor obvyklé požadavky kladené na práce 
bakalářské, přestože je otázka, do jaké míry je v práci prezentována skutečně etnografická 
studie (délka zúčastněného pozorování, omezený počet respondentů aj.). Vzhledem k tomu, 
že v bc. studijním programu není věnována bližší pozornost metodologii výzkumu, lze výkon 
autora hodnotit velmi pozitivně, což promítám do návrhu celkové klasifikace. Navzdory 
dílčím nedostatkům (viz níže) považuji za podstatné, že výsledky výzkumu jsou podány 
přesvědčivě a výzkumné otázky zodpovězeny s oporou o dostatečně bohatý empirický 
materiál.

Naplnění cíle práce:

Doporučení pro zkvalitnění primární prevence v lokalitě bylo možno vhledem k ambicím cíle 
práce vyjádřeným na s. 2 bohatěji rozvinout a strukturovat (např. z hlediska druhů prevence a  
specifik potřeb cílové skupiny). Také celkové závěry práce jsou dosti stručné.

Dílčí připomínky:

Pro zkvalitnění výzkumné práce autora v budoucnu nabízím následující postřehy: Pokud jde 

      X



o prezentaci výsledků zúčastněného pozorování, kladu otázku, proč jsou zahrnuty též 
výsledky získané rozhovorem (např. věk prvního kontaktu s drogou) a data z dotazníkového 
šetření uskutečněného v jiné souvislosti. Do výsledků rozhovoru zase pronikají obecné údaje 
o celé lokální drogové komunitě („většina uživatelů“), přestože detailnější, etnograficky 
sycený popis výzkumného vzorku, včetně odhadu početnosti komunity, chybí. Také 
postrádám informace o časovém průběhu výzkumu. Do příloh by bylo užitečné zařadit 
anamnestický list drogového uživatele, podle kterého byl sestaven rozhovor s návodem, 
jakož alespoň jeden doslovný přepis provedeného rozhovoru.

Jako vedoucí chci také poznamenat, že autor postupoval při psaní bakalářské práce v zásadě 
samostatně, vzhledem k náročnosti projektu bych však uvítala pravidelnější konzultace a 
zejména pečlivější časový plán.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: v případě zodpovězení otázek a přesvědčivé obhajoby výborně.

V Berouně, 11.1.2014 _______________________

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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