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Typ studijního programu: bakalářský
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Identifikační číslo studia: 470882

Název práce: Prevence rizikového chování v základních školách vybraného
regionu

Pracoviště práce: Katedra speciální pedagogiky
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Datum obhajoby : 04.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Sleduje vybrané aspekty prevence rizikového chování dětí a mládeže
v regionu města Děčín. Shrnula východiska obsažená v teoretické
části práce (závislostní a rizikové chování, charakteristiku školské
primární prevence). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce. Realizovala kvalitativní výzkumné šetření
zaměřené na zjištění kvality zpracování preventivních programů na
vybraných deseti školách.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatováno, že i přes drobné odborné nepřesnosti v textu v
teoretické části, jsou v části praktické data jsou správně a přehledně
prezentována, diskutována a interpretována. 
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice konzumace alkoholu muži a ženami. 
Zdůvodnila východiska předložené práce, tj. předpokládaný vliv
kvality zpracování preventivního programu na celkovou efektivitu
jeho realizace. Pokusila se porovnat vlastní zjištěné výsledky s
dostupnými publikovanými daty.
Uvedla přínos práce pro speciální pedagogiku. 
Diskuze byla zaměřena na výběr škol, na otázky anonymity škol
zařazených do šetření a evaluaci preventivních programů. Na dotazy
členů komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou práci
obhájila.   
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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