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Bakalářská práce je tradičně rozdělena na část teoretickou a praktickou. První čtyři kapitoly 
směřují k teoretizaci tématu (28 stran), kapitola pátá, šestá je věnovaná empirické části BP / 
strana 29 – 50/.

Teoretická část se zaměřuje na problematiku návykových látek a primární prevenci na 
základní škole. Autorka shrnuje základní informace,vychází z odborných statí K. Nešpora, J. 
Presla, cituje statistické údaje z výzkumů  z období 1994 – 2003. Autorka citlivě pracuje 
s převzatými údaji, které jsou funkčně provázané s praktickou částí práce. Chybí však 
teoretická rozvaha k evaluaci školních preventivních programů.Teoretická část práce tvoří 
solidní východisko pro vlastní šetření .

Cílem vlastního šetření byla evaluace  krátkodobého preventivního programu – v rozsahu 
šesti hodin, realizovaného v 7. třídě základní školy.Studentka navrhla a osobně realizovala
preventivní program zaměřený na problematiku drog, kouření, metody práce s žákovskou 
skupinou vycházely z principů zážitkového učení. Pozitivně hodnotím strukturu 
preventivního programu i adekvátnost zvolených technik práce se žákovskou skupinou. Cíle 
programu viz str. 34.

K hodnocení efektivnosti programu využila autorka údaje z dotazníkového šetření,  škály 
měření postojů / Likert/ , rozhovoru s třídní učitelkou, údaje získané z dotazníkového šetření 
v kontrolní skupině / paralelní sedmá třída /

Autorka s rozvahou přistupuje k zvoleným technikám a je si vědoma i určitých omezení / 
str. 30 -31, 48/. Diplomantka  nevyvozuje obecnější závěry z analýzy získaných dat, což lze 
považovat za správné. Přesto se domnívám, že se mohla pokusit o interpretaci některých 
údajů i ve vztahu například ke kapitole 4.5.

Náměty k diskuzi: 

Terminologické vymezení – postoje, problematika měření postojů. / viz str. 31/

Vaše osobní reflexe k vedení preventivního programu

Výhrada k BP se týká formálního zpracování  průběhu intervenčního programu, 
dokumentace praktických činností je poněkud chaotická. Dalším formálním nedostatkem je 
chybějící anotace, klíčová slova, drobné nedostatky ve stylistice aj. Přes uvedené nedostatky 
práce splňuje kritéria kladená na bakalářskou práce v souladu s požadavky katedry 
psychologie a doporučuji ji k obhajobě. 

Navržené hodnocení: velmi dobře. 
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