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Rizikové chování dětí školního věku a možnosti školy je ovlivnit
Práce obsáhle shrnuje poznatky týkající se rizikové mládeže z novější české literatury.
Jádrem práce pak je vlastní dotazníkové šetření provedené na čtyřech stovkách dětí z šestých
a devátých tříd ve Dvoře Králové. Použitý dotazník byl shodný s tím, který v rámci
mezinárodního průzkumu rizikového chování dětí použili Podaná a Buriánek. Cíl práce byl
rozdělen do dílčích cílů a k nim pak autorka přiřadila dvacet hypotéz. Vyhodnocení výsledků
má povahu třídění prvního stupně.
Práce je unikátní ve velikosti vzorku i v tom, že autorka navazuje na nedávno v ČR
provedený výzkum. Škoda, že autorka své výsledky neporovnala s výsledky Podané a
Buriánka, resp. s výsledky mezinárodní studie, do níž uvedení autoři přispěli (což by se dalo
udělat i pomocí statistických metod).
Práce je po stránce jazykové a stylistické na slušné úrovni. Někde se autorka ve svých
úvahách nechává strhnout k přílišným zobecněním (např. o stereotypech, které všichni učitelé
uplatňují při kategorizaci žáků). V závěru práce mohlo být rozvedeno více to, co slibuje název
práce – jakou možnost ovlivnit rizikové chování má škola.
V přehledu zdrojů je jen jedna zahraniční práce citovaná z internetu. Záběr využité
české literatury je naopak velmi široký.
Práci výslovně doporučuji k publikaci ve zkrácené podobě ve Fóru sociální práce.
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