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Hodnocení práce: 

 

Autorka se ve své diplomové práci věnuje v dnešní době velmi aktuálnímu problému 

drogové závislosti. Náročnost zpracovaného tématu odpovídá profilu absolventky magisterského 

studijního oboru. Práce je chronologicky seřazena na jednotlivé kapitoly a podkapitoly, které se 

zabývají danou problematikou. Předložená práce je bez zjevných chyb a omylů a obsahuje všechny 

formální náležitosti.  

V praktické části autorka srozumitelně, přehledně popisuje a vysvětluje co droga vlastně je, 

jak se drogy dělí a jak se drogy užívají. Jedna z kapitol se věnuje nejnovějším typům drog a jsou 

v ní popsány psychické a fyzické příznaky a jejich závislosti. Autorka se rovněž věnuje problémem 

zneužívání léčiv na předpis a zkoumání léčiv a drog.  

V teoretické části autorka popisuje princip funkčnosti soupravy D-TEST a testu na detekci 

drog – DrugWipe 5S. Závěr praktické části je věnován Kontaktnímu poradenskému centru – Krédo, 

který autorka navštívila a kde se setkala s drogově závislými. Autorka čtenáře seznamuje se 3 

skutečnými příběhy lidí, kteří se staly oběťmi drog. Text diplomové práce je doplněn o fotografie, 

obrázky a o přehledné tabulky.  

Studentka splnila všechny body zadání a práci zpracovala na kvalitní úrovni. Proto tuto práci 

doporučuji k obhajobě před Komisí pro státní závěrečné zkoušky.  

 

Dotaz na diplomantku:  

Jaký máte názor na protidrogovou prevenci? Kdy s ní začít? Jaké jsou možnosti?     

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 



 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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