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Téma, které si autorka zvolila ve své bakalářské práci, je velmi zajímavé a přínosné,
protože klade důraz na spojení činnosti pedagoga a zdravotníka při společném záměru posílit
preventivní jednání mladých lidí k ochraně vlastního zdraví.

1. Teoretická část:
V teoretické části autorka zvolila celkem tři stěžejní oblasti prevence zaměřené na

problematiku závislostí, sexuality a poskytování první pomoci. Jednotlivá témata dále
rozpracovává a podává tak přehled informací, které se k jednotlivým oblastem prevence
vztahují.

V kapitole věnované závislostem autorka popisuje závislost na drogách, určuje
jednotlivé příznaky závislosti, klasifikuje a popisuje jednotlivé návykové látky.
V samostatných kapitolách se okrajově věnuje závislosti na tabáku a závislosti na alkoholu.

Kapitola zaměřená na sexualitu pojednává o kontracepci, jejích metodách a
pozitivních i negativních účincích na organizmus. V další části kapitoly popisuje důsledky
nevhodného sexuálního chování, kterými jsou pohlavně přenosné nemoci jako je HIV/AIDS,
virové hepatitidy, syfilis, kapavka, meningitida C.

Do následující kapitoly autorka zařadila informace o poskytování předlékařské první
pomoci. Popisuje jednotlivé postupy důležité pro záchranu života a postupy ošetřující
jednotlivé typy poranění.

V poslední části krátce charakterizuje období dospívání.

Připomínky k teoretické části:
V teoretické části autorka dostatečně nevysvětlila výběr oblastí prevence, na které se

zaměřila. Výběr je velmi široký, vzájemně spolu není provázaný. Očekávala bych vysvětlení
role "preventologa" na střední škole, náplň jeho činnosti a nástin možné spolupráce se
zdravotníkem. Autorka se nezmiňuje, jestli je pedagog zabývající se prevencí na svoji roli
preventisty připravován, vzděláván nebo jestli je jeho role nahodilá, čerpající z osobní
zkušenosti s prevencí. Neuvádí, jak je obecně prevence na středních školách organizována,
jestli má její průběh určitý řád, jestli je součástí výchovně-vzdělávacího procesu nebo je
libovolně zařazována dle uvážení např. třídního učitele či ředitele školy.

2. Empirická část:
Autorka se ve výzkumné části pokusila zmapovat, jak jsou studenti sš a SOU

vybaveni informacemi v dané problematice a zda je pro ně vstup zdravotníka do preventivní
aktivity přínosný.

Pro zjištění informací zvolila dotazník spojený s rozhovorem. Dotazníky rozdala ve
třech institucích - ve třídě gymnázia, SOŠ a SOU. Celkem tedy oslovila žáky tří tříd.
V dotazníku zaměřila otázky na již zmíněné tři oblasti prevence. Problematiku závislostí
dotazuje osmi otázkami: kouření (4), drogy (3), alkohol (1). Sexuálnímu chování je věnováno
celkem 9 otázek, které jsou zaměřené na získávání informací o sexuálně přenosných
chorobách a jejich prevenci, na prevenci početí. Poslední 4 otázky jsou zaměřeny na
informovanost v první pomoci.



Výsledky šetření jsou zpracovány v grafech a přehledných tabulkách.
V poslední části se autorka věnuje rozboru rozhovorů se studenty. Komentuje jejich

pozornost, míru aktivity, rozebírá nejčastěji kladené dotazy. V závěru vnímá svoji přítomnost
v hodinách věnovaných prevenci jako přínosnou pro žáky.

Připomínky k empirické části:
Zásadní připomínku směřuji k výběru vzorku respondentů. Výběr instituce gymnázia,

SOŠ a SOU je pro porovnání velmi dobrý a slibuje zajímavé srovnání. Autorka však
nesrovnala úroveň informovanosti dle ročníků vzdělání, šetření provádí v 1. ročníku SOŠ, 2.
ročníku SOU a 3. ročníku gymnázia. Nemůže tak mít dobré možnosti porovnání s ohledem na
typy výchovně-vzdělávacích institucí. Dostává se tak do zavádějícího uvažování, když
v pracovních hypotézách vyslovuje domněnku, že studenti gymnázia mají vyšší úroveň
vědomostí než žáci ostatních škol. Musí ji mít, když byli v nejvyšším ročníku v porovnání
s ostatními.

V empirické části autorka vůbec nezkoumá rozdíl mezi edukací podanou pedagogem a
edukací zdravotníka. Vyslovuje domněnku, že přítomnost zdravotníka byla třídami hodnocena
pozitivně, ale již nevysvětluje proč, v čem spočívá přínos oboustranné spolupráce.

Literatura a práce s literaturou:
K výběru literárních pramenů mám rovněž připomínku. Pro získávání informací

potřebných pro bakalářskou práci se mi jeví nevhodné používat středoškolské učebnice pro
SZŠ. Citované prameny nejsou uvedeny dle platných IZO norem. Autorka si se seznamy
nedala práci.

Přílohy:
Přílohy vhodně doplňují práci.

Celkové hodnocení bakalářské práce:
Práce má velmi zajímavé téma, autorka se však při psaní práce od tématu odchyluje. Věnuje
se hodnocení míry informovanosti žáků sš o jednotlivých oblastech prevence, nerozebírá
vůbec činnost pedagoga v oblasti prevence a neukazuje možné oblasti spolupráce mezi
pedagogem a zdravotníkem.
Výběr souboru respondentů není adekvátní vzhledem k věkovému rozvrstvení, které není
možné porovnat. Není provedeno šetření mezi respondenty, jak vnímají rozdíl mezi
působením pedagoga a zdravotníka v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Pozitivně hodnotím formulování otázek dotazníku i jeho přehledné vyhodnocení.
Literární prameny nejsou adekvátní pro vysokoškolskou práci.
Práce obsahuje formální nedostatky v podobě jazykových chyb.

Témata k obhajobě:
1. Kdo je "preventologem" na školách, jak je na svou roli připravován?
2. V čem a jak může spolupracovat pedagog se zdravotníkem při preventivních

aktivitách na školách?

Návrh klasifikace:
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.
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