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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
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výstupů práce…
Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila aktuální a závažné téma – rizikové chování mladistvých se
zaměřením na rozvoj závislostí u žáků devátých tříd vybrané základní školy a studentů prvního a druhého ročníku
blíže nespecifikované střední školy v Ústeckém kraji Výstupy práce mohou sloužit k lepšímu pochopení drogové
problematiky mladistvých v Ústeckém kraji a k vypracování cílených preventivních programů v obou
zúčastněných školách.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
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i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka se zaměřila na syndrom rizikového chování, rizikové i protektivní faktory, prevenci i popis účinku
vybraných návykových látek a prevalenci jejich užívání. Teoretická část je zpracována velice stroze, chybí bližší
představení alespoň některých konkrétních preventivních programů, realizovaných v ČR a v zahraničí. Nejsou
zmíněny školní preventivní programy obou zúčastněných škol, není představena práce metodika prevence. Zcela
opomenuta je problematika krátké intervence. Autorka při citaci výsledků jiných studií (např. ESPAD) neuvádí,
z jakého roku studie jsou, ani pro jakou věkovou kategorii jsou tyto výsledky platné.
Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
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problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce, hypotézy a výzkumné otázky jsou dobře a jasně formulovány. Charakteristika souboru a metodika
práce je nedostatečně popsána. Chybí název a adresa vybraných škol. Autorka neuvádí, zda a jak získala souhlas
vedení obou škol s provedením dotazníkového šetření. Není zmíněna míra návratnosti dotazníků. Chybí
informace, kolik respondentů bylo ze základní a kolik ze střední školy. Není uvedeno, jakou statistickou metodou
došlo ke zpracování dat. Výsledky jsou uvedeny pouze v procentech a popsány ve 28 tabulkách a 28 grafech.
V diskusi jsou velmi stroze komentovány výsledky ve vztahu k pracovním hypotézám a chybí rozsáhlejší srovnání
výsledků studie s jinými studiemi v ČR a zahraničí. Závěry práce mohou být využity k přípravě primárně
preventivních programů v obou zúčastněných školách.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
1
dodržení publikační normy…

Body
celkem

Bakalářská práce po formální stránce odpovídá požadovaným kritériím, je strukturovaná, grafická úroveň je
dobrá. Práce má řadu gramatických a stylistických chyb, hojně je využíván hovorový jazyk. Rozsah práce je
79 stran včetně příloh. Práce má 35 literárních citací, z nichž elektronické informační zdroje nesplňují novou
citační normu ČSN. Chybí zahraniční zdroje.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké primárně preventivní programy rizikového chování nabízejí obě
zúčastněné školy svým žákům?
Čím si vysvětlujete větší oblibu marihuany (na úkor tabáku) u Vámi
sledovaného souboru?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

