
Posudek vedoucího diplomové práce 
katedra pedagogiky FF UK v Praze 

Jméno a příjmení studenta/-tky: Ivana A r n o š t o v á 
Název práce: Úkolz školního metodika prevence 
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. 
Oponent práce: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 

Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 68 
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Počet titulů v seznamu literatury: 28 knižních titulů, 2 internetové zdroje 

Formální zpracování 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) lx 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Oasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 
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Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

lx 

lx 

lx 

lx 
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Vhodnost prezentace závěrů práce lx 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Autorka zvolila téma, odpovídající jejímu profesnímu zaměření. Pro možnosti kvalitního 
působení metodika prevence předpokládáme umožnění dostatečné teoretické přípravy. Námět 
k diskusi: setkala jste se v praxi s možností supervizní konzultace, např. v případě řešení 
závažnějšího přestupku? Jakáje v praxi reálná šance naplňovat minimální prevetivní 
program, v případě, že kompetentní pracovník má na tuto činnost vyhrazen, dle závěrů vaší 
sondy, časovou dotaci 3 hodiny týdně? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce odpovídá, s určitými výhradami, požadavkům kladeným na tento druh 
práce. Autorka se snažila v teoretické části postihnout základní sociálně patologické jevy, 
legislativní rámec i zajištění plnění minimálního preventivního programu na školách. 
Vzhledem k tomu, že se autorka rozhodla postihnout oblast středních škol všech typů, 
očekávala bych hlubší náhled na rozdíly v oblasti patologických projevů u studentů se 
specifickými vzdělávacími potřebami a studentů škoi-běžného typu. Je tím největším 
problémem, bez snižování jeho závažnosti, opravdu tabakismus? Nezanamenáváte 
některé nové trendy v oblasti sociálně patologických jevů, konkrétně šikany, např. šikana za 
použití počítačů, mobilních telefonů. Práce by mohla být stylisticky obratnější. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/~ 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 

Datum, podpis: 5. 1. 2009 Mic~.e)~ rVí~čkOvá 
[llil/fl l 


