I
OPONENTSKÝPOSUDEK

na disertacní

práci Mgr. Kateriny Šrahulkové

" Primární prevence užívání drog zamerená na minoritní skupiny obyvatel v kontextu
zahranicních zkušeností se zvláštním akcentem na inspiraci z holandsky mluvících zemí,
predevším z Belgie."

Oponent:

Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky

a psychologie

Pedagogické

fakulty Univerzity Hradec Králové

Autorka si pro svoji práci zvolila velmi závažné téma soucasnosti; problematika drog,
prevence a menícího se modelu soužití ruzných etnik v rámci migrující Evropy stále ješte není
prioritou

odborníku.

Naše

republika,

pres to, že nepatrí

k tem v Evrope

bohatým

a

atraktivním, je již radu let nejen zemí tranzitní, ale pro radu minorit i cílovou. To klade
zvýšený duraz na specifiku prevence: akcent na zahranicní zkušenosti a jejich komparaci
s našimi lze považovat za významný klad práce.
Predložená disertacní práce Mgr. Šrahulkové se delí v teoretické cásti na tri základní a
detailne zpracované kapitoly; ctenár zde dostává nové a prehledne a citelne usporádané
informace, tvorící

organický celek.

Tuto

cást práce lze hodnotit velmi kladne: ctenár

dostává soubornou, moderní a zevrubnou informaci.
Autorka ve výše uvedené cásti práce cerpala z velkého a reprezentativního množství
pramenu našich i zahranicních (112 titulu, anglicky, nemecky, holandsky),

které jsou vesmes

vydány v nedávné dobe. Akcent na výzkumy, konané na minoritách v ruzných cástech sveta
plne odpovídá zámeru práce a prináší ctenári množství relevantních údaju a podnetu.
pojatý teoretický

základ práce prináší informace

o prevenci,

minoritách

Široce

a programech

prevence, realizovaných v rade zemí a to z pohledu ruzných odborných disciplin.
Pro potrebu

kvalitativne

pojaté empirické

cásti sestavuje

vlastní

dotazníkovou

metodu, kterou predkládá odborníkum dvou státu. Získaná data podrobne a fundovane sdeluje
a komentuje, komparuje zjištené prístupy specialistu a nachází mezi nimi radu spolecných i
rozdílných

momentu.

pohledu, oprenému
empirických zjištení

Získané

odpovedi

kategorizuje,

o vlastní praxi, realizovanou

podrobuje

vlastnímu

kritickému

jak doma, tak v cizine. Pri shrnutí

autorka prokazuje orientaci v tématu, schopnost vlastního úsudku a
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nutného zobecnení. V záverecném

Zamyšlení

predkládá

sofistikovanou

úvahu o celém

zpracovaném problému.
Predložená práce je svým tématem velmi aktuální a lze dokonce ríci, že zamerením na
nové sociokulturní fenomény této doby je

i

"prevencí prevence", nebot tématika drog u

prišedších minorit naši spolecnost rozhodne nemine a zamerení i na jiné minority, než pouze
Romy, je zde zdurazneno témer vizionársky.
Zvolená metoda zkoumání je zde na míste a prináší akceptovatelná
poznatky jak v teoretické, tak i praktické cásti jsou
kvalifikovaný

vklad do dalšího

zkoumání

podstatné a

data; sdelené

predstavují moderní a

v nové praxi prevence.

Autorka

prokázala

schopnost samostatné tvurcí práce.
Celá práce je clenena prehledne, napsaná srozumitelne,

je témer prosta preklepu a

nepresností a svedcí o celkové péci, venované tématu i jeho textovému zpracování.

Otázky oponenta:
1. Jak se sama dívá na selektování, resp. neselektování minorit v rámci prevence?
2. Jakou doporucuje délku programu prevence v našich podmínkách?

Práce plne

odpovídá požadavkum, predepsaným pro disertacní práce. Doporucuji,

aby na základe obhajoby disertacní práce byl Mgr. Šrahulkové

Hradec Králové dne 29.5.2010

udelen titul PhD.

Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogické fakulty UHK Hradec Králové.

2

