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Studentka Nicole Nagyová se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „Drogové závislosti u
maldých dospělých klientů “. Jedná se o téma, které je společensky stále aktuální a každé
aktualizované odborné poznání je přínosné a užitečné.
V bakalářské práci nás autorka nejprve seznamuje s obecnými pojmy, které se týkají
drogové problematiky. Dále jsou charakterizovány nejčastěji injekčně užívané drogy a
popsány jejich účinky a rizika. Samostatné kapitoly jsou věnované zdravotním a sociálním
důsledkům užívání psychoaktivních látek. Též jsou představeny jednotlivé sociální a
zdravotní služby, které jsou mladým dospělým uživatelům poskytovány.
Za vlastní cíl bakalářské práce si autorka stanovila umožnit základní pohled na drogovou
problematiku u osob v mladém dospělém věku na základě prostudování a využití dostupné
literatury a odpověděním na stanovené výzkumné otázky (1. Působí faktory prostředí a špatné
zkušenosti z dětství a dospívání na vznik drogové závislosti? - 2. Způsobuje drogová závislost
závažné a negativní sociální důsledky?). Přičemž zvolenou výzkumnou metodou byl
kvalitativní výzkum.
Výsledky výzkumného šetření vyjevují, že za drogovou závislostí stojí defektní prostředí,
ve kterém daný jedinec vyrůstá. Také se prokázal tzv. sociální rozklad, který drogová
závislost způsobila lidem v mladém dospělém věku.
Z celé práce je patrné, že autorka věnovala zvolenému tématu značnou pozornost.
Nastudovala patřičné množství odborné literatury a vlastní poznání podpořila i stážemi na
odborných pracovištích. Autorka prokázala orientaci v tématu i schopnost aplikovat
výzkumnou metodu. Bakalářská práce má jasný odborný rámec, je přehledně strukturovaná a
dobře srozumitelná.
Použitá literatura i další zdroje jsou vhodně zvoleny. Jsou aktuální i v dostatečném rozsahu.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Otázka k obhajobě: Ve svých závěrech navrhujete, aby bylo věnováno více finančních
prostředků pro primární prevenci. Jaké máte konkrétní návrhy
k zajištění efektivní primární prevence drogové závislosti?
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