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Téma práce: Prevence rizikového chování ve školním prostředí 

 

Cíl práce: Předložit ucelený přehled o tématu prevence, jeho projevech, příčinách, 

diagnostice a preventivních opatřeních, která by rizikovému chování mohla předcházet 

 

 
 

1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle  x   

Vyváženost teoretického výkladu     

a praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

x 

 
   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
x    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
 x   

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 
 x   

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

 

 
x   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

 

x 
   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

2. Slovní hodnocení   
 

Aktuální a užitečné téma, cíl byl splněn. 

Teoretická část – vhodný projekt „Spolupráce, komunikace a zvládání agrese“, práce 

přehledná, vyhovující práce s odbornými termíny. Programu se účastnilo 127 dětí, vysoký 

počet. 



Práce výborně využitelná v praxi. Autorka sama pracovala 3 roky jako certifikovaná lektorka 

primární prevence v Prev- centru na Pze 6, což je velmi cenné, nadále se podílí na realizaci 

preventivních programů na ZŠ, z práce je znát profesionalita, nadhled, zkušenost. 

 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě : 
1/ V čem vidíte Vy sama největší význam prevence v oblasti sociálně patologických jevů? 

2/ Co Vás osobně nejvíce motivuje pro tuto práci? 

3/ Co je nejobtížnější, s jakými problémy jste se ve své praxi setkala? 

4/ Považujete síť zařízení pro řešení Vámi uváděných problémů za dostačující? 

5/ Uvádíte, že i třídní učitel je zapojen do programu. Uveďte výhody a nevýhody. 

 

 

 

 

4.  Bakalářská  práce    je         doporučena k obhajobě. 

 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 

 

 

 

 

 
V Praze  dne 10.5.2019.                                                              Mgr. Jana Poláčková    

                       podpis oponenta bakalářské práce 


