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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Legálně dostupné drogy a jejích vliv na zdraví mládeže 
Jméno autora: Naděžda Stachová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Doc.PhDr.Dana Dobrovská, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: MUVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Kontinuálně aktuální téma se závažnými společenskými i individuálními dopady. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce splňuje nároky v teoretické i empirické části. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka vhodně zkombinovala metodu dotazníku s metodou rozhovoru se školními preventisty. Přínosem práce je, že 
dotazovala žáky na 3 různých typech středních škol v plzeňském kraji. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V teoretické části vycházela autorka z publikací autorů-specialistů (alkohol, kouření, léky), lékařů, psychiatrů, psychologů, 
pedagogů, využila teoretických poznatků k uchopení problému komplexně. Citovala mezinárodní výzkumy, jejichž výsledky 
nejsou pro ČR lichotivé. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Terminologie k tématice odpovídá, včetně uváděných anglických a latinských ekvivalentů, Jazykově a stylisticky je BP až na 
výjimky v pořádku. Rozsah práce je nadprůměrný, z textu je patrné, že autorka na textu pracovala s entuziasmem a s 
vědomím, že důsledky zneužívání legálních drog je nutné zveřejňovat u mladé generace všemi dostupnými prostředky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autorka se ve svém textu opírá o česky psané zdroje odborníků na danou tématiku, prezentuje i údaje, v nichž se i 
odborníci někdy neshodnou (souvislost kouření a prospěchu či sociální nápodoba), alkohol a rakovina (nové výzkumy 
ukazují, že rakovina čelisti a ústní dutiny se netýká jen alkoholiků a kuřáků). Zmiňuje i nové trendy propagované výrobci 
tabákových výrobků, jež jsou především mladým lidem nabízeny jako „méně škodlivé“. Výběr odborných zdrojů je 
dostatečný.  Citace jsou korektní. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky empirického šetření jsou v souladu s dřívějšími odbornými sondami a prokazují, že legální drogy jsou u dospívající 
generace v ČR minimálně stejně závažným problémem než drogy nelegální. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

BP je zpracována na solidní úrovni, zamýšlí se nad možnostmi prevence zneužívání legálních drog dospívajícími. 
Mimo jiné upozorňuje na fakt nepřiměřené tolerance legálních drog v ČR, kdy může být adolescent vystaven zdání 
„normality“ opakovaného zneužívání těchto látek vlivovými jedinci (např. částí elity). 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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