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Průběh obhajoby: Práce je zaměřena na problematiku primární prevence rizikového
chování a na hodnocení její efektivity. V teoretické části práce jsou
představeny základní pojmy týkající se primární prevence rizikového
chování. Cílem práce je navržení metody (systému) hodnocení
efektivity a dopadů preventivních intervencí, která by mohla být
využívána průběžně a opakovaně na základě shromážděných dat.
Využití navržené metody může sloužit také ke srovnávání efektivity
odlišných preventivních programů. Autorka vlastním
metodologickým šetřením na základě plánování evaluace a SWOT
analýzy jako evaluačního nástroje navrhla systém hodnocení
efektivity primární prevence v oblasti drogové závislosti. Komise
byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka
argumentovala limity návrhu evaluačního nástroje, které spatřuje
především v neochotě spolupráce metodiků prevence. Jako další
úskalí vnímá souhlas zákonného zástupce poskytnout souhlas o sběru
informací. Na dotaz komise vysvětlila, jak by probíhala anonymizace
dat u respondentů prostřednictvím využití kódu. Další diskuze se
týkala tematiky praktického využití navrženého systému a jeho
reálného fungování. Studentka splnila cíl své práce, tedy navrhla
teoretický model daného systému.
Studentka bakalářskou práci obhájila. Všichni členové komise
hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: velmi dobře.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)
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