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Otázky k obhajobě:

 Prostudujte Přílohu č. 21 Hazardní hraní Metodického doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a vyjádřete
se k jejímu obsahu z hlediska odbornosti a aktuálnosti.
 Zformulujte doporučení pro školy v oblasti primární prevence hazardního hraní.
Poznámky:
Práce je přináší velmi aktuální téma. Autor prokazuje hluboký vhled do problematiky,
lze jej označit za experta na dané téma, což dokládá i předchozí zahraniční vystoupení a
publikace. Text je bez pravopisných a stylistických prohřešků. Těžiště je v teoretické a
rešeršní části, empirická část dokládá závažnost problematiky a svým rozsahem
odpovídá nárokům na diplomovou práci. Doporučuji pokusit se získat výzkumný
projekt, uskutečnit reprezentativní výzkumné šetření a jeho výsledky publikovat.
Celkové hodnocení

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném
oboru.
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