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Student: Bc. Vladimíra Rožánková
Datum narození: 19.04.1990
Identifikační číslo studenta: 36839489

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy biologie — výchova ke zdraví

Identifikační číslo studia: 415408
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Srovnání rizikového chování adolescentů ve věku 16-17 let na
vybraných středních školách ve dvou regionech

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy biologie — výchova ke zdraví

Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Datum obhajoby : 22.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové

práce. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(zneužívání návykových látek u dětí a mládeže, epidemiologie,
prevence). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce. Studentka připravila a realizovala kvantitativní
výzkumné šetření. Předložila výsledky výzkumného šetření
zaměřeného na zneužívání návykových látek na středních školách v
Praze v porovnání se středními školami v Klatovech.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
výběru respondentů a průběhu výzkumu, k vhodnosti použití
informačních zdrojů. Diskuze byla zaměřena na možnosti uplatnění
výsledků výzkumného šetření v navrženém projektu. Studentka
věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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