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Zadavatel práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Název práce: Projevy rizikového chování adolescentů a možnosti prevence

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

Datum obhajoby : 03.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové

práce. Zabývá se rizikovým chováním adolescentů a možnostmi jeho
předcházení formou prevence. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedla cíle a postup řešení části praktické.
Využívá výzkumnou metodu kvantitativní (dotazníkové šetření pro
žáky vybraných středních škol) i kvalitativní (polostrukturované
rozhovory s metodiky prevence).
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že autorka přistupovala k řešení práce velmi
odpovědně. Přesto práce vykazuje určité nedostatky v prezentaci
výsledků výzkumného šetření. V textu jsou gramatické chyby.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Popsala
metodologii vyhodnocení a způsob prezentace dat z rozhovorů s
metodiky prevence. Vyjádřila se k prezentaci výsledků výzkumu v
kapitole 6.3 a v příloze B. Uvedla výsledky srovnání výpovědí žáků
středních škol podle typu studia. Předložila výsledky zahraničních
výzkumů. Diskuze byla zaměřena na srovnání s příklady
realizovaných preventivních aktivit ve srovnatelných lokalitách v
zahraničí a na výstupy diplomové práce pro teorii a praxi speciální
pedagogiky.Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy,
diplomovou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře

1 212781 - Bc. Ivana Kalíšková



Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................

 prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................
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