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Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Vymezte vztah mezi sociálně pedagogickým a adiktologickým přístupem k prevenci 
závislostí u dospívajících.

2. Rozviňte myšlenku ze s. 38, za jakých okolností může internetové prostředí přispívat 
k rozvoji identity dospívajících.

3. Vysvětlete, jaké sociálně pedagogické argumenty vedly ke koncipování závěrečných 
doporučení v té podobě, v jaké jsou v práci předloženy.

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce se zabývá tématem bezesporu aktuálním, byť dosud řešeným v literatuře jen 
okrajově, a to navzdory skutečnosti, že si jak odborná, tak laická veřejnost uvědomuje rizika
virtuálního prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte a dospívajícího. Diplomant zde zúročil jak 
svoje dlouhodobé zkušenosti s adiktologickou praxí, tak odborný zájem o problematiku.

K teoretické části
Teoretická část práce vychází z adekvátní odborné literatury, dominuje v ní rovina 
deskriptivní. Četnější intervence ze strany vedoucí práce byly vedeny směrem k posílení 
sociálně pedagogické roviny textu, s čímž se diplomant vcelku úspěšně vyrovnal. Některá 
tvrzení mají povahu určitých zkratek, které nemohou vystihnout složitost problematiky (např. 
na s. 41 část textu od: „Stát se ideálem...“ po: „...mezi dospívajícími.“). Další dílčí výhrady k
jazykové stránce jsou uvedeny ve standardizované části posudku.

K empirické části
Silnou stránkou je především výzkumná část. Autor v ní využívá výzkumného nástroje, který 
má odpovídající validitu i reliabilitu (Dotazník IAII, Kimberly Young), pracuje s velkým 
výběrovým souborem, takže výzkum může aspirovat na reprezentativnost, v neposlední řadě 
data korektně statisticky zpracovává, což následně umožnilo průkazné testování přesně 
formulovaných hypotéz (drobná chyba vzniklá kopírováním dat u tabulky č. 5 neovlivnila 
správnost výpočtu).

Pozitivně dále hodnotím, že diplomant přichází s vlastním příspěvkem ohledně doporučení 
pro školní praxi, čímž se práce stává užitečným vodítkem pro práci metodiků prevence. Na 
druhou stranu postrádám hlubší zdůvodnění, proč jsou doporučení koncipována právě takto.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě úspěšné obhajoby možno i výborně.
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