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1. Autorka si zvolila aktuální téma své bakalářské práce. V úvodu si klade otázky a sama si
odpovídá, zdaje prevence a edukace v oblasti sexuální výchovy, návykových látek a první
pomoci ve škole u adolescentů dostatečná či ne. Z autorčina pohledu je informovanost
mládeže v rodině a ve škole nedostačující. Říká, že mladí lidé se k informacím, které je
zajímají, stejně dostanou,pokud je zklame rodina i škola, využívají jiné zdroje, které nemusí
být vhodné. Proto se zaměřila na problematiku prevence a cílené edukace na středních
školách a středních odborných učilištích a působení středoškolského preventisty.

2. Cílem práce je zjistit zdaje pro žáky středních škol přínosné, když s jejich preventistou
spolupracuje i zdravotní sestra nebo zda je dostačující činnost samotného pedagoga. V úvodu
práce si stanovila i několik hypotéz .. Teoretickou část rozdělila na několik okruhů ve kterých
krátce popisuje závislost na drogách, tabáku, alkoholizmu, sexualitu, pohlavní choroby,
základy první pomoci. V poslední části charakterizuje dospívající mládež z psychologického
pohledu.

3. Cílem empirické části bylo získání poznatků o úrovni informovanosti středoškolské
mládeže ohledně dané problematiky a zda studenti vítají výklad zdravotníkem a má-li pro ně
přínos. Pro sběr dat zvolila autorka metodu anonymního dotazníku, který rozdělila na tři části.
Oblast návykové látky, sexualita a první pomoc. Dotazník obsahoval otázky uzavřené,
polozavřené i otevřené. Po vyplnění dotazníku následoval rozhovor, při které autorka
pozorovala zájem studentů o danou problematiku a reakce na přítomnost zdravotníka.
Dotazníku rozdala 70 , návratnost byla 100%. Každá otázka dotazníku je graficky znázorněna.
Výsledky výzkumu byly pro autorku příjemným zjištěním ve všech směrech. V každém bloku
otázek dochází ke konkrétním závěrům. I přes to, že některá třída byla pasivnější, jiná
aktivnější autorka konstatuje, že všechny braly přítomnost zdravotníka kladně a čas společně
strávený hodnotili jako přínos.



4. Oceňuji bohatou diskusi, konkrétní závěry, které jsou konzistentní s předcházejícími
kapitolami práce. V závěru dochází autorka k cíli, který si stanovila. S výsledky šetření
porovnala své hypotézy, které si stanovila na začátku práce. Ve všech sedmi případech se
hypotézy ukázaly jako správné. Doporučení autorky je: v prvních ročnících probírat pouze
první pomoc, protože na probírání sexuality nemusí být připraveni a o návykových látkách
mají přemíru informací ze základních škol. Setkávání studentů se zdravotníkem by bylo
přínosem pro všechny.

5. Autorka správně vybrala literaturu, která obsahuje nejnovější poznatky k dané problematice
a prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou

6. Práci doplňují přílohy, dotazník a fotografie.

7. Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Text je formulován obratně bez chyb a formálních
nedostatků. Uspořádání práce je přehledné a pěkné.

Při obhajobě by bylo možné diskutovat na téma:

1. V čem Vás práce nejvíce ovlivnila?

2. Které konkrétní postupy by mohly zlepšit informovanost rodičů adolescentů, v oblastech
výchovy, které uvádíte ve své práci?
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