
Posudek bakalářské práce
Zuzana Sankotová: Primární drogová prevence na 2.stupni ZŠ

Bakalářská práce studentky Zuzany Sankotové se zaměřuje do oblasti, které je 
v našem školství v poslední oprávněně věnováno hodně pozornosti. Tendence škol však je 
často přistupovat k problematice povrchně, což není případ této bakalářské práce. Práce 
vyváženě propojuje teoretickou a praktickou část. Studentka využila svých kontaktů v regionu 
a dobrého teoretického zázemí k tomu, aby sama zrealizovala program dva tříhodinové bloky 
prevence, reflektovala je z hlediska jejich průběhu a dynamiky a z krátkodobého hlediska se 
pokusila ověřit i účinnost programu, dopad na cílovou skupinu v oblasti informovanosti i 
postojů.

   Teoretická část vychází z aktuální literatury a lze ocenit, že se zaměřuje přímo na látky 
a jevy, které jsou významné pro prevalenci dané cílové skupiny. Data se tedy skutečně 
vztahují k jevům a k věku žáků, se kterými studentka skutečně pracovala, nejedné se o obecný 
popis bez zjevné souvislosti. Kromě jednotlivých látek a jejich prevalence se v teoretické části 
Zuzana Sankotová zabývá definicí závislosti a jejího vzniku a poté přechází již přímo do 
školního prostředí. Vystihla nejpodstatnější charakteristiky kvalitní primární prevence na 
škole, zásady efektivního programu a připravila si tak základnu pro vlastní program, u kterého 
akcentuje složky v teorii zmíněné: kognitivní (znalosti), dovednostní a postojovou, za použití 
vhodného přístupu a technik.    

Empirická část  má povahu evaluačního / akčního výzkumu. Je zde popsán výzkumný 
soubor i metodologie analýzy dat. Kladně hodnotím, že jsou popsána pozitiva, ale též rizika 
užitých metod. V textu je dostatečně zdůvodněna tvorba a obsah programu. Program vychází 
jak z potřeb konkrétní školy a její charakteristiky, tak z teorie efektivní primární prevence. 
Studentka svůj postup konzultovala i s nezávislými odborníky v regionu (místní nezisková 
organizace zaměřující se na programy primární prevence). Samotná tvorba programu je pak
diskutována s odbornou literaturou, činnosti nejsou nahodilé a mají předem stanovený cíl. 
Průběh evaluovaného programu je pak systematicky reflektován hned z několika hledisek: 
sebereflexe autory, průběhu a kvantitativní i kvalitativní hodnocení ze strany dětí. V souhrnu 
pak je vždy reflexe vztažena k literatuře a vyvozeny obecnějším závěry: efektivní prvky, vliv 
na informovanost, dovednosti, postoje.

Empirická část zahrnuje též sledování změn v postojích dětí. Autorka popisuje a 
interpretuje nejzajímavější rozdíly v odpovědích skupiny, která program absolvovala a 
kontrolní skupiny. Vzorek není tak velký, aby bylo možné dospět k zásadním rozdílům, 
povšimla si však nejvýznamnějších posunů a interpretovala je. Závěry pak znovu smysluplně
ukotvuje v teorii. 

Formálně v práci postrádám pouze abstrakt v českém i anglickém jazyce, nejsem si 
však jista, zda byl tento požadavek závazný již v době, kdy si studentka tuto práci zadávala.
Drobné chyby v interpunkci a grafické úpravě na PC jsou zanedbatelné.

Celkově je práce ucelená, původní, stručná a výstižná, rozsahem úměrná tématu. 
Studentka práci průběžně konzultovala. Literatura je odpovídající, pro další práce bych 
doporučila rozvést o časopisecké zdroje. 

Doporučené hodnocení: výborně
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