
Posudek bakalářské práce P. Dolejšové Životní styl žáků osmých tříd základních škol v Praze, se 
zaměřením na rizikové návyky. 
 
Bakalářská práce Petry Dolejšové se věnuje problematice životního způsobu dětí školního věku, 
přičemž v centru pozornosti jsou škodlivé návyky a kontext rizikového chování. Empirická část práce 
vychází z projektu, který se realizoval v rámci výuky na FHS. 
 
Členění práce je obvyklé, první část tvoří teoretický přehled relevantní k danému tématu, v druhé části 
jsou prezentovány analýzy a interpretovány výsledky. Struktura bakalářské práce je dobře promyšlena 
a logicky správně členěna. Teoretická část je uvedena rozborem osobnostního vývoje jedince, velmi 
dobře jsou postiženy faktory dědičnosti (zmíněny jsou hlavní metody výzkumu prostřednictvím studia 
dvojčat) a faktory prostředí a jejich interakce. Za výborně zpracovanou považuji podkapitolu o 
adolescentním vývoji, která je důležitá pro pochopení vývojových determinant rozvoje rizikového 
chování. 
Podrobnější pozornost, která je věnována vlivu rodiny, školy, vrstevníků a medií dokládá, že autorka 
správně postihuje hlavní oblasti ovlivňující vývoj chování dospívajících. 
Poslední oddíl teoretické části se věnuje poměrně podrobně jednotlivým návykovým látkám a jejich 
účinkům. Jde o obsahově relativně přesné zpracování, místy možná příliš podrobné. Celkově lze však 
zpracování teoretické části hodnotit jako velmi zdařilé. 
 
Zpracování praktické části práce je pro oponenta příjemným překvapením. Jednak vlastní zpracování 
dat a jejich prezentace umožňují čtenáři srozumitelně přehlédnout hlavní deskriptivní výsledky, pokud 
jde o výskyt rizikového chování žáků ve vztahu k psychoaktivním látkám, ale hlavně je třeba ocenit, 
že zde studentka nekončí (jak to často vídáme u podobných prací), ale originálně zpracovává kontext 
zkušeností s návykovými látkami z hlediska subjektivních pohnutek užívání, z hlediska postojů 
k účinkům látky a z hlediska souvislostí s problémovým (příp. delikventním) chováním. Zajímavé je 
například sledovat percepci funkcí tří nejčastěji užívaných návykových látek u žáků (str. 52). Tabák je 
nejsilněji spojen se závislostí, alkohol se změnou nálady, marihuana je více než alkohol a tabák 
spojena s očekáváním potěšení. Zhruba stejně jsou všechny tyto látky vnímány z hlediska uvolnění. 
Právě takové poznatky, které vypovídají o kognitivní reprezentaci „funkcí psychoaktivních látek“ u 
dospívajících mají význam pro komponování preventivních programů.  
Za velmi originální a současně cenné považuji i skutečnost, že autorka shrnula vybrané výsledky své 
práce s obdobně koncipovanými celonárodními studiemi HBSC a ESPAD. Jde o náročnou část práce, 
která zařazuje získané výsledky jednak z vývojového hlediska (věk dotázaných) a z hlediska trendů 
(rok měření 1994 až 2005).  
Na bakalářskou práci je neobvykle podrobně a důkladně zpracována i diskuse (7 stran!), v níž autorka 
shrnuje poznatky vlastního výzkumu ve vztahu k výchozím výzkumným otázkám. V diskusi autorka 
prokázala nejen schopnost shrnout to podstatné z výsledků empirické části práce, ale zejména hlubší 
pochopení studované problematiky v kontextu psychologického vývoje v období dospívání. 
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Citovaná literatura je rozsahem i obsahem 
přiměřená. Drobné nedostatky vidím ve způsobu citace (ne všude jednotné, na některých místech 
chybí odkaz na zdroj atp.) 
Závěr 
Bakalářská práce Petry Dolejšové je zpracována na vysoké úrovni. Autorka prokázala schopnost 
odborné práce jak v rovině teoretického uchopení zadaného problému, tak i v jejím empirickém 
zpracování. Předložená práce je řešena originálně a v některých ohledech přináší poznatky, které by 
stály za publikování jako původní článek v odborném časopise. 
 
Práci hodnotím jako vynikající a doporučuji bodové hodnocení 44. 
 
 
PhDr. Ladislav Csémy 


