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I. Charakteristika práce 

 Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou drogových zkušeností žáků 2. 
stupně základních škol. Autorka si v práci klade za cíl „prozkoumat téma drogových 
závislostí a její prevence u žáků 2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních 
případech“ (ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda a ZŠ Vodičkova, Praha 1). Práce je 
uspořádána do klasické dyády – teoretické a praktické části. Teoretická část sestává ze 3 
hlavních kapitol. V první kapitole autorka popisuje problematiku závislosti u dospívajících, 
ve druhé kapitole se věnuje primární prevenci drogové závislosti, třetí kapitola 
představuje významné české a zahraniční výzkumy zaměřené na zkušenosti dospívajících 
s návykovými látkami.  Teoretickou část uzavírá její shrnutí. V empirické části autorka 
představuje vlastní zrealizovaný výzkum kvalitativního charakteru (vícepřípadová studie) 
s doplněnou kvantitativní sondou. Z výzkumných metod autorka použila rozhovory se 
žáky, rozhovory s preventisty, analýzu školních dokumentů a dotazníkové šetření. 
 

II. Celkové zhodnocení práce 

  Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou. V teoretické části se autorce podařilo 
vytvořit velmi dobrý a komplexně zpracovaný rámec sledované problematiky za použití 
relevantních a aktuálních zdrojů. Z teoretické části oceňuji především 3. kapitolu, kde 
autorka představuje české a zahraniční výzkumy z posledních let zaměřené na zkušenosti 
dospívajících s návykovými látkami. Výborně zpracovaná je i celá empirická část, kde 
autorka velmi svědomitě popisuje a zdůvodňuje volbu zvoleného výzkumného designu, 
cíle výzkumu, výzkumné otázky, metody výzkumu, výzkumný vzorek a průběh zpracování 
dat. Ocenit lze i přístup k analýze získaných dat a jejich prezentaci. Z empirické části bych 
ráda ocenila především velmi podrobně a komplexně zpracované případové studie, 
včetně zasazení sledovaných případů do širšího kontextu prostředí. Po jazykové a grafické 
stránce je text na dobré úrovni, text je čtivý, srozumitelný, velmi dobře strukturovaný a 
přehledný. Práce je vhodně doplněna přílohami, které dokládají pečlivou výzkumnou práci 
autorky. 

III. Otázky k diskusi při obhajobě 

1) Shrňte prosím hlavní výsledky Vašeho výzkumu. 
2) Co Vás na výsledcích výzkumu překvapilo? 
3) V čem spatřujete limity Vašeho výzkumu? 
4) Jaká doporučení byste na základě Vámi provedeného výzkumu dala 

sledovaným školám, městům, případně rodičům?  
 



IV. Závěr  

 S potěšením konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, 

předkládanou rigorózní práci DOPORUČUJI k obhajobě a navrhuji hodnotit jako 

PROSPĚLA.  
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