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Hodnotenie bakalárskej práce

Názov práce: Postoj studentů Střední zdravotnické školy Mladá Boleslav ke kuřáctví

Autor: Klára Zouharová

Vol'ba témy: Zvolená téma je vel'mi aktuálna. Autorka móže vd'aka dlhoročnej pracovnej

skúsenosti s touto problematikou poskytnút' z pohl'adu sestry kompetentný názor v oblasti,

ktorá bola nedávno búrlivo mediálne diskutovaná aj zo strany laickej verejnosti.

Práca má rozsah 117 strán, štrukturálne je rozdelená na úvod, teoretickú a empirickú čast',

záver, anotáciu, použitú literatúru, zoznamy a 25 strán priloh. V teoretickej časti práce

autorka popisuje obdobie adolescencie, podrobne sa zaoberá rizikovými faktormi

zneužívania návykových látok, pričom konštatuje, že: "nejdůležitějším ochranným prvkem

před zneužíváním návykových látek u dětí a dospívajících je dobře fungující

rodina."(s.14) V kapitole venovanej problematike závislostí definuje drogovú závislost',

jej činitele, prehl'adne popisuje najrozšírenejšie návykové látky. Ďalej podrobne rozoberá

fajčiarsky návyk, históriu, definície, ako aj vplyvy a riziká fajčenia. Autorka popisuje

Minimálny preventívny program a jeho konkrétne uplatnenie na SZŠ Mladá Boleslav

a nadvazuje kapitolou venovanou prevencii závislostí a motiváciou, ktorú rozoberá

z hl'adiska Maslowovej teórie. Teoretická čast' práce je logicky štruktúrovaná,

problematika je jasne definovaná.

Vempirickej časti práce autorka stručne popisuje použitú metódu, okrem

originálneho dotazníka bol použitý aj štandardizovaný test nikotínovej závislosti podl'a

Fagrstroma. Ďalej je popísaná charakteristika vzorky.

Autorka analyzovala informácie získané pomocou vlastného dotazníka, a to od

vzorky tvorenej 229 respondentmi. Výsledky sú prezentované prehl'adne a jasne, vo forme

farebných grafov a tabuliek, ktoré sú sprevádzané slovným komentárom.

V diskusii autorka podrobne analyzuje zistené výsledky výskumu a porovnáva ich

s dostupnými informáciami. Zaujímavé bolo zistenie, že pedagógovia nie sú pre

respondentov vzorom v nefajčení, rámec práce a ciel'ový súbor neumožnili autorke zistit'



postoje k fajčeniu medzi členmi pedagogického zboru. Pozitívne je zistenie, že znalosti

ZÍskané počas štúdia sa prejavovali aj na postojoch a správaní študentov v tom zmysle, že

počet predovšetkým silne závislých fajčiarov bol vo vyšších ročníkoch nižší.

Práca je po formálnej, grafickej ajazykovej stránke na primeranej úrovni, drobné

nedostatky v interpunkci i jej hodnotu neznižujú

Literatúra: autorka použila 23 informačných prameňov, vrátane internetových.

V budúcnosti odporúčam autorke používat' a uvádzat' zdroje informácií získaných

z webových stránok podl'a platných noriem.

Prílohy: 25 strán priloh obsahuje dotazník, test nikotínovej závislosti a výpis zo Zákona

č.379/2005. Prilohy sú aktuálne k danej problematike, kvalitne spracované.

Otázky k diskusii:

Respondenti uvádzali, že prvú cigaretu vyfajčili medzi 11 -14 rokom, teda počas

ZŠ. Ako by ste zamerala preventívne opatrenia v tejto vekovej skupine?

Ako si vysvetl'ujete fakt, že budúci zdravotnícki pracovníci, ktori by mali

edukovat' pacientov, sami nevidia zmysel v boji proti fajčeniu?

Bakalársku prácu odporúčam prijat' k obhajobe a navrhujem klasifikovat' - výborne.

V Mladej Boleslavi, 25.5.2008 Mgr. Beata Raisová, PhD.


