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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce   X    

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce   X    

5 Formální úprava práce    X   

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá velmi závažným společenským problémem. Autorka 

se  rozhodla zabývat se problémem v menším regionu než je ČR. Cílem je analyzovat rizika 

drogové závislosti v Jihomoravském kraji.  

V teoretické části se autorka zabývá drogami a drogovou závislostí včetně popisu a účinků 

drog. Tato část je velmi dobře zpracována. 

V praktické části se zaměřuje na konkrétní protidrogovou politiku v Jihomoravském kraji. 

Popisuje systém protidrogových koordinátorů a uvádí adresář organizací, poskytujících 

protidrogovou službu. Zde již kontinuita vázne, informuje o nové drogové látce krokodýl a 

v další kapitole sděluje distributory jako je společenství Vietnamcům, kteří fungují jako 

prodavačů i dealeři. Výhodou práce je pokus o získání informací, který provedla dotazováním 

v komunitě svých známých. Výsledky prezentuje v textu včetně stručného komentáře a dobře 

udělaných koláčových grafů. 
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V práci jsou bohužel chyby, které snižují úroveň předložené práce. Chyby stylistické, 

gramatické či překlepy (např. Str. 8, 10,11, 13, 16, 23, 24,25, 29, 41) ovlivňují kvalitu práce, 

chyby jsou patrně z nedbalosti a spěchu. Formát je někde přetažen – až dole text strana 25. 

V odřadech jsou většinou malá písmena, ale i velká, tedy nekonzistentní text a  i v názvu 

kapitol. formátování do bloku nevypadá dobře. Chybí i zdroje – str. 14sem tam citace. 

Fišerové str. 25 i s vročením?  Obrázky jsou vhodné, ale hodně malé.  

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

Zná komunitu drogově závislých v Jm kraji z pohledu současnosti?  Je rozdíl mezi krajskými 

komunitami a podle jakých charakteristik, pokud ano? 

Domníváte se, že volnější trestání drog – holandský způsob je  z pohledu drogové závislosti 

vhodnější pro společnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce: C - dobře 
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