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Petra Vágnerová se ve své bakalářské práci věnuje problematice drogové závislosti. Tuto velice 

tematicky širokou oblast si autorka adekvátně konkretizuje a zaměřuje se především na otázku, jak 

závislost ovlivňuje sociální život uživatelů drog. Petra Vágnerová ve svém textu nejdříve vymezuje 

pojem závislost, poukazuje na potenciální příčiny tohoto fenoménu, vymezuje jeho fáze a doplňuje další 

důležité charakteristiky. Poté se studentka pouští do vymezení pojmu droga a především se věnuje 

kategorizaci a stručné (v adekvátním rozsahu) charakteristice jednotlivých skupin nelegálních tvrdých 

drog. Následuje kapitola věnovaná prevenci drogové závislosti a možnostem pomoci a podpory lidem, 

u kterých se tato závislost rozvinula. Nejzajímavější a nejdůležitější pasáž bakalářské práce tvoří kapitola 

pátá, která je věnována sociálním aspektům života lidí se závislostí na drogách. V této kapitole autorka 

velice vhodně kombinuje poznatky z odborné literatury s daty, které získala v průběhu svého terénního 

výzkumu.               

 

Výzkumné šetření autorka realizovala v jedné z organizací, které poskytují ambulantní sociální služby 

pro osoby se závislostí na drogách. Výzkum je zajímavě koncipovaný a adekvátně zrealizovaný. Autorka 

vhodně analyzuje a interpretuje data týkající se především čtyř oblastí sociálního života vybraných 

informantů. Jedná se o oblast vztahů rodinných, přátelských, partnerských a pracovních. 

 

Bakalářská práce Petry Vágnerové je dobře a logicky strukturovaná. Autorka vychází z odborné 

literatury, kterou kombinuje se závěry ze svého výzkumného šetření. Určitou rezervou daného textu je 

skutečnost, že většina těchto odborných zdrojů jsou publikace psychologické a adiktologické. Publikace 

z oblasti sociologie a antropologie autorka sice také využívá (například Gitler 2001, Goffman 2003, 

Good 2007, Singer 2012), ale výrazně méně (v porovnání s popisnými zdroji z oblasti psychologie a 

adiktologie). Další pomyslnou rezervou jsou občasné stylistické chyby a drobné obsahové nepřesnosti 

v textu (například občas dochází k záměně pojmu respondent a informant aj).          

 

Po zvážení výše uvedených závěrů navrhuji bakalářskou práci Petry Vágnerové hodnotit známkou C.     

V případě dobře vedené obhajoby si však umím představit i hodnocení lepší.  

 

V Pardubicích 27.5.2021                                                                                                                    Tomáš Retka 


