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(Poznámka 1.,' Vzhledem k tomu, že oponenti prací nejsou členové státnicové komise, 
prosíme je, aby do svého posudku napsali návrh známky, příp. doporučili, 
na co se má obhajoba zaměřit. 

Poznámka 2.,' Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise/ i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 
posudku" nedoporučuji k obhajobě ". V tomto případě může pedagog navrhnout známku 
" 4" , tj. "neprospěl ". Děkujeme za pochopení.) 

Práce má název Primární prevence drogové závislosti na základních školách. V první části , 
se autorka zabývá pojmy drogy a drogové závislosti. Na ni navazují kapitoly o příčinách 
zneužívání drog (škola, rodina) a prevenci. Zařazena je kapitola o prevenci rizikových projevů 
chování. 

Výzkum zaměřený na zjištění úrovně drogové prvence byl realizován na čtyřech 

základních školách v lokalitě Písek a okolí. Formou dotazníku oslovila autorka žáky 7. až 9. 
ročníků základních škol. Jejich odpovědi zpracovala, výsledky graficky znázornila. Následuje 
shrnutí výsledků a doporučení pro praxi. 
Připomínky k práci: 

I. Autorka nepracovala dobře s literaturou. Zvolené prameny parafrázovala nebo 
citovala. Neporovnávala však obsah sdělení, nevyjadřovala se k němu. Tak se stalo, 
že tentýž problém je uváděn opakovaně, jakoby šlo o jiné téma. Např. pojetí 
primární prevence na s. 33,40,46. Dalším příkladem jsou věkové kategorie. Jednou 
je uváděna prevence od předškolního věku, jindy od základní školy. 

2. Velké pasáže práce jsou převzaty z webových stránek, které sice poskytují základní 
informace, ale jejich cílem je informovat širokou veřejnost. Nemohou být tedy v tak 
masivní míře východiskem magisterské práce. 

3. Teorie se jen omezeně vztahuje ke sledované věkové kategorii žáků 7. - 9.ročníku. 

4. Přestože je práce věnována prevenci drogové závislosti objevuje se na s. 50 
podkapitola o rizikových projevech v chování, což je problematika sice související, 
ale s poznatky se dále nepracuje. 

5. Otázky v dotazníku nesměřují ke kvalitě preventivního programu na škole, ale spíše 
k užívání drog vůbec. Získané údaje nedávají relevantní informace o sledovaném 
jevu. Např. na základě otázek Č. 3 - 5 nelze hodnotit úroveň prevence na škole. 
Bylo by bylo vhodné doplnit údaje získané dotazníkem rozhovorem se žáky popř. 
s učiteli. Ve shrnutí s.63 se autorka sama zpochybňuje ten to postup. 

6. Přestože je uvedeno, že byl proveden prétest, jeho výsledky nejsou na dalších 
stránkách zmíněny. 

7. V kapitole Závěr se objevují údaje, které měly být konkretizovány a využity v první 
části práce (stoupá počet úmrtí, nezájem rodičů apod.). Pokud tomu tak není, jde o 
pouhé proklamace. 



Závěr: 

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na magisterskou práci. Doporučuji k obhajobě. 

Podněty pro obhajobu: 
1. Příloha číslo 2. Proveďte stručně hodnocení programu. Zaměřte se na obsah, jeho 

konkretizaci. Je uvedený program dostatečným východisko pro praktickou aplikaci na 
škole? 

2. Domníváte se, že žáci znají školní pravidla ohledně užívání drog? 
3. Proč jste pro výzkum vybrala období mezi 7. - 9.ročníkem ZŠ? 
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