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Diplomantka zvolila pro svou práci téma v současné době velmi aktuální. Se zneužíváním 
návykových látek se setkáváme u dětí stále nižších věkových skupin, přestože programy prevence jsou 
do škol zaváděny již řadu let. Cílem předložené práce je zmapovat současnou situaci v dané oblasti ve 
vybraném pražském regionu a pokusit se navrhnout projekt, kterým by bylo možno vnášet prvky 
prevence do výuky na I. st. základní školy.  

V teoretické části práce posluchačka rozpracovala formou literární rešerše problematiku rizika 
zneužívání návykových látek z hlediska farmakologického, epidemiologického a legislativního 
(správně se opírá i o novou právní úpravu z r. 2010). Popisuje účinky jednotlivých látek na zdravotní 
stav člověka. V práci dále uvádí východiska prevence v resortu školství, a to dle aktuálních 
metodických doporučení pro tvorbu školních preventivních programů. Preferuje interdisciplinární 
přístup k řešení zkoumané problematiky, proto uvádí činnost dalších institucí, které se zabývají 
prevencí ve sledovaném regionu. V charakteristice regionu chybí údaje o věkovém složení 
obyvatelstva, příp. další údaje, které mohou mít vliv na zneužívání drog.  

Praktická část práce zahrnuje popis přípravy a realizace výzkumného šetření, které autorka uskutečnila 
na vybraných základních školách v Praze 12. Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že oslovila nejen 
učitele, ale i žáky a metodiky prevence. 

Formulace hypotéz 1 a 3 není relevantní vymezeným cílům a není možné je popsaným výzkumem 
ověřit. H 1 – znamená, že autorka předpokládala, že všichni žáci již pili alkohol a ani jeden žák 
nevyzkoušel cigaretu? Vyhodnocení výzkumného šetření tomu neodpovídá (s. 62!). Hypotéza 3 vůbec 
neodpovídá použitému kvantitativnímu výzkumu.Chyby jsou v popisu grafu 6 (porovnání názorů žáků 
jako ano – ne), graf na s. 54 je zbytečný. Graf 11 – k otázce „Jak často se žáci setkávají s programy 
prevence?“ – co znamená „občas“? 

Grafy v případě vyhodnocování odpovědí 4 respondentů jsou zavádějící a naprosto zbytečné. 
Přínosnější by byl popis výsledků, jejich vzájemná komparace a širší komentář diplomantky. Proč není 
provedeno porovnání dat (týkajících se stavu primární prevence na škole) získaných od učitelů a od 
metodiků? Výzkumná část není uzavřena shrnutím výsledků. 

Zajímavý je obsah návrhu projektu pro primární školu, kterým autorka završila řešení diplomového 
úkolu. Bohužel v textu chybí správně vymezené očekávané výstupy a seznam informačních zdrojů pro 
jeho realizaci. Závažným problémem je značné množství gramatických chyb (např. s. 77), které snižují 
kvalitu celé práce. Kladně hodnotím, že autorka projekt ověřila v praxi a do diplomové práce zařadila i 
reflexi vlastní výuky. 

Při hodnocení formální stránky nelze přehlédnout výskyt gramatických chyb. Elektronické informační 
zdroje nejsou citovány podle normy ISO.  

Závěr: I přes výhrady, které uvádím v posudku, splňuje předložená práce požadavky kladené 
na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. Předpokládám, že k výše naznačeným 
problémům zaujme diplomantka stanovisko při obhajobě. 

Návrh hodnocení: velmi dobře
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