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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 46 
Počet stránek příloh: 9 
Počet titulů v seznamu literatury: 35 

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

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

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 
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Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, LI -,--1 __ ---' ___ -'-___ -<---_---1 

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplněn í cílů práce) '---_1 __ ---''--__ -'-___ -'--_---1 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 

12 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jaké jsou charakteristické symptomy vzniku závislostí? Jaké jsou základní principy prevence 
závislostí v rodině? Jak by měla v oblasti prevence postupovat škola? Jak se správně v textu 
cituje podle státní normy? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práce je věnována tématu, které budí pozornost řadu let - tématu prevence drogových závislostí. 
Autorka téma vyčerpala tím, že popsala základní formy závislosti a principy prevence těchto 
závislostí. Poukázala na možnosti výchovného působení v rodině - a ve škole. V práci, která je jinak 
precizně fornmlována, autorka nedodržuje citační normu. U přímé citace na s. 18 chybí zcela 
identifikace, na s. 26, 32-33 a 42 chybí stránky, z nichžje citováno. Toto by měly být veškeré přímé 
citace v práci - a předpokládám, že veškeré ostatní odkazy jsou vskutku parafráze vybraných autorů. 
Otázkou je, do jaké míry se autorka věnovala problematice rozvoje osobnosti, kterou slibuje v titulu, 
protože těžiště celé práce je spíše v oblasti prevence. Práce jinak splňuje požadavky kladené na 
bakalářské práce - a lze ji doporučit k obhajobě. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
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