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1. Jmenujte techniky užívané v programech primární prevence, které se Vám v praxi 
nejvíce osvědčily. Vysvětlete proč. 

2. V práci jsou analyzovány příklady strategií primární prevence jako peer programy, 
mobilní týmy, programy pro zapojení rodin apod. – hojně užívané v zahraničí. Bylo 
by vhodné  je v současnosti implementovat do praxe v ČR? Co by případně podpořilo 
jejich realizaci v českém prostředí? 

Prezentovaná diplomová práce velmi komplexně zachycuje problematiku primární 
prevence rizikového chování v ČR a v Evropě. Jedná se o teoreticko-empirickou práci 
psanou v ich formě, která je plná zajímavých podnětů, shrnutí a úvah. Autorka přibližuje 
současnou situaci v dané problematice v adekvátním sociokulturním kontextu a velmi dobře 
se vzhledem ke svým zkušenostem orientuje v oboru.  To dokazuje mj. velmi bohatá citační 
základna  textu a velmi efektivní práce s informačními zdroji. 

První blok práce mapuje historii a současnost primární prevence v ČR a v Evropě. 
Velmi kladně hodnotím analýzu jednotlivých zahraničních programů a srozumitelný přehled 
evropských institucí věnujícíh se primární prevenci rizikového chování.  Dále jsou v práci 
precizně popsány jednotlivé aktuální strategie primární prevence a konkrétní příklady 
rizikového chování zahrnutého do primární prevence. Text neopomíjí ani cílové skupiny, 
krerých se proces prevence týká, pracovníky školy a rodinu. Druhá část práce je teoreticko-
empirické povahy a vyzdvihuje typy programů prevence aplikované v praxi v Evropě. 
Autorka také uvádí jednotlivé techniky užívané v programech primární prevence a 
charakterizuje několik preventivních programů ve vybraných evropských zemích. Závěrem 
je prezentována poměrně detailní modelová strategie primární prevence ve škole (SŠ, 
obchodní akademie). 

Po formální stránce je práce naprosto v pořádku a odpovídá požadavkům kladeným 
na diplomovou práci. Citace odpovídají předepsané normě a jazyková úroveň textu je 
adekvátní. Autorka efektivně pracuje s odbornou terminologií, což pouze podporuje velmi 
dobrou stylistiku textu. Oceňuji přehledné grafické zpracování a logické členění textu, 
seznam zkratek a poznámky k textu. Kapitoly na sebe vhodně navazují a mají vhodnou 
délku. 

V práci není v úvodu explicitně vymezen její cíl a není tedy později v práci dále 
reflektován, což ale v tomto případě vzhledem k vysoké úrovně práce text nijak zásadně 
nedegraduje. 

Předložená práce působí velmi vyváženě, strukturovaně a propracovaně. Vysoká 
úroveň textu je podpořena profesní profilací autorky. Z tohoto důvodu doporučuji práci dále 
rozvíjet - pokračovat ve zvoleném tématu, nejlépe empirickým výzkumem. 




