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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Kategorizace závislostí, kterou autorka ve své práci uvádí vymezuje jejich jednotlivá specifika. 
Lze z nich vyvodit určitý závěr pro diagnostiku (ped. psychologickou diagnostiku prováděnou učitelem), ktelÝ 
by se mohl stát kritérem pro rozpoznání primárních příznaků závisloti ? 
Mají tyto příznaky své konkrétní projevy v konkrétních podmínkách školního prostředí? 

Jaká je podle autorky zkušenost s "počítačovým hráčstvím" u žáků a jaké má učitel podle autorky 
možnosti vlivu na přiměřené hráčstvÍ a pod. ? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Bakalářská práce je teoretická a je zaměřena na jedno z aktuálních temat současné 
pedagogiky a ped.psychologie. Zabývá se problematikou závislosti ve vztahu k rozvoji 
osobnosti žáka, zejména jeho příp. ohrožením. V ohrožení rozvoje osobnosti žáka autorka 
spatřuje aktuální a naléhavý problém, proto se zabývá i možnostmi předcházení vzniku 
nejrůznějších typů závislosti - a to nejen ve škole, ale i v rodině. Komplexně jsou zde 
shrmomážděny zejména důležité zásady prevence v rodině. S tím úzce souvisí, a to si 
autorka plně uvědomuje, základní analýza motivačních činitelů, které "spouští" návykové 
chování. Teoretickým přínosem práce jsou vymezená pojetí základních pojmů "návyk" a 
"závislost", včetně jednotlivých druhů závislosti. Jejich užívání je konfrontováno s poslední 
revizí Mezinárodní klasifikace nemocí (což je podnětné kupř. ve vztahu "hřáčství na 
automatech" a "hráčství na počítačích". Jako celek se práce vyznačuje komplexností a 
z obsahového hlediska je tak bohatým textem, který s náležitou kompetencí představuje 
problematiku závislosti a uvádí ji do vztahů a aktuálních souvislostí. Grafické uspořádání 
práce a aktuální přílohy dokumentů a materiálů s problematikou souvisejících kvalitu práce 
zdůrazňují. Práce splnila všechny předpoklady kladené na bakalářskou práci. 
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