
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE*

3. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce: Jana Jirásková

Vedoucí práce: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.

Název práce: Rizikové chování

Autor posudku:
(jméno, příjmení, 
zaměstnavatel, 
kontakt – e-mail, 
telefon):

MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
ÚZDM 3. LF UK
267102332
eva.vanickova@lf3.cuni.cz

Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte  

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Rizikové chování mladistvých je téma stále aktuální, originalita předkládané bakalářské práce spočívá 
v regionálním přístupu a identifikaci epidemiologických dat pro město Chrudim. Možnost porovnání se studií 
ESPAD  vytváří kvalifikovaný předpoklad pro formulaci relevantních preventivních opatření v daném městě.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

4

Práci charakterizuje zcela samostatný a pečlivý přístup autorky k tématu, o čemž mimo jiné svědčí zevrubná 
literární rešerše dané problematiky na základě 21českých  literárních pramenů. Autorka práce v teoretické části 
zevrubně představuje široký rámec dané problematiky včetně národní strategie prevence, čímž vytváří vhodné 
východisko pro praktické uplatnění výsledků práce.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

4

Autorka vhodně formuluje cíl práce a precizně identifikuje pracovní hypotézy; vhodně volí a připravuje vlastní 
šetření (metodiku a sběr dat, při kterém neopomíná etický rozměr sběru dat – ochrana osobních údajů a 
informovaný souhlas rodičů u respondentů mladších 18 ti let) a všechny zjištěné výsledky prezentuje krátkým 
popisem a v příloze práce řadou tabulek a grafů. Výsledky práce vhodně komentuje s porovnáním dat studie 
ESPAD. V závěru shrnuje výsledky práce a uvádí preventivní doporučení.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

4

Bakalářská práce má rozsah textu 80 stran, včetně příloh 116 stran a její formální i grafická stránka splňují 
všechny předpoklady. Lze vytknout částečné nedodržení publikační normy u internetových zdrojů. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jak si vysvětlujete rozdíl v prevalenci kuřaček v Chrudimi v porovnání 
s výsledky ESPAD – za celou ČR?
Znáte četnost kontrol a jejich výsledky z prodeje a podávání alkoholu 
nezletilcům ve městě Chrudim? 
Proč častěji experimentují s nelegální drogou děti z problematických rodin, 
jak uvádíte? 

Hodnocení celkem: Doporučuji 

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
22.8. 2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




