
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
katedra školní a sociální pedagogiky

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Název práce: Interdisciplinární přístup k prevenci zneužívání návykových látek u dětí 
mladšího školního věku v regionu Praha 12
Autorka práce: Dagmar Kadlecová

       Autorka si zvolila pro svou práci aktuální a závažné téma, které však bylo již mnohokrát 
pojednáno. Teoretickou část práce tudíž není snadné zpracovat inovativním způsobem. Měla 
by však být alespoň kvalitní literární rešerší, což se autorce bohužel nepodařilo. V teoretické 
části autorka přebírá velmi dlouhé pasáže z literatury, aniž by s nimi jakkoli pracovala. Opírá 
se při tom především o díla K. Nešpora. Kompilace by měla vycházet z důkladného 
zpracování většího počtu titulů, kterých je ostatně v českém písemnictví dostatek. Část 
věnovaná prevenci zneužívání návykových látek je zpracována lépe, avšak i zde se vyskytují 
závažné chyby v práci s informačními zdroji, především zařazování doslovných citací, které 
nejsou dostatečně zasazeny do kontextu – autorka se k nim nevyjadřuje, nepropojuje je 
s dalšími informacemi. 
       Těžiště práce však spočívá v průzkumu situace v konkrétním regionu a v návrhu 
originálního projektu primární prevence zneužívání návykových látek u žáků prvního stupně 
základní školy. Tuto část práce lze považovat za poněkud zdařilejší, i když metodologická 
pochybení jsou poměrně závažná. Především je třeba upozornit na chybně postavené 
hypotézy. Procentuální vyjádření zjištěných výsledků, které se týkají velmi malého souboru 
působí nepatřičně. Návrh projektu primární prevence zneužívání návykových látek hodnotím 
kladně, oceňuji především jeho promyšlenou strukturu a snahu o skutečně komplexní přístup. 
       Prosím, aby se diplomantka při obhajobě vyjádřila k otázce, proč zvolila právě region 
Praha 12 – jistě k němu má nějaký osobní vztah, ale to samo o sobě nestačí; bylo by třeba 
podrobněji vyjádřit, čím je region z hlediska studované problematiky zajímavý, nastínit 
možnou komparaci výsledků se situací v jiných regionech atp. 
       Práce obsahuje četné stylistické nedostatky (nevhodná volba výrazových prostředků, 
chybný slovosled atp.) a především pravopisné chyby. Závažným formálním nedostatkem je 
nepřehledné duální citování a další chyby v práci s informačními zdroji. 
       Třebaže diplomová práce obsahuje četné nedostatky v teoretické i praktické části, je třeba 
vyzdvihnout její praktický přínos pro pedagogickou činnost autorky. Navržený primárně 
preventivní projekt by se mohl stát i cennou inspirací pro jiné učitele primární školy. Práce
odráží zájem autorky o pojednávanou problematiku. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím 
známkou velmi dobře.
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