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Název práce: Primární prevence v oblasti látkových i nelátkových závislostí 
na základních a středních školách v ČR a vybraných evropských zemích 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka si vytyčila několik dílčích cílů: 

 specifikovat, jak je podle Mezinárodní klasifikace nemocí a Diagnostického 
klasifikačního manuálu definován pojem „závislost“ a stanovit nelátkové závislosti, 
které autorka považuje pro žáky a studenty za rizikové.  

 na základě příkladů školních preventivních programů České republiky, Velké Británie 
a Finska, popřípadě jiných preventivních aktivit škol jednotlivých zemí zjistit, jaké jsou 
přístupy současné školní prevence závislostí. 

 na základě očekávaných výstupů a učiva kurikulárních dokumentů druhého stupně 
ZŠ a SŠ, popřípadě jiných závazných dokumentů jednotlivých zemí analyzovat, jaké 
předměty či průřezová témata přispívají k prevenci látkových a nelátkových závislostí. 

 zjistit, do jaké míry je postihnuta prevence látkových a jednotlivých nelátkových 
závislostí v souvislosti s kurikulárními dokumenty a školními preventivními programy 
jednotlivých zemí. 

 

Struktura (členění) práce:  
Práce je členěna do 9 základních kapitol. Obsahuje obvyklé části jako je úvod, diskuze, 
závěr, či seznam použité literatury. Rešeršní část je rozdělena do pěti dílčích, logicky 
členěných kapitol. Součástí práce jsou abstrakty v českém i anglickém jazyce, obsah, 
seznam zkratek a přílohy. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  
Autorka pracovala celkem se 117 zdroji. 90 z nich jsou primární zdroje, dva sekundární, 
a 25 je elektronických. Právě citování elektronických dokumentů se autorce příliš 
nezdařilo. V práci je uvedena pouze URL adresa a datum citování. Pro příště bych 
doporučila doplnit i ostatní povinné údaje (dle ČSN ISO 690). Jinak považuji zdroje za 
dostatečné a až na drobnosti správně citované. 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, autorka využila relevantní, převážně primární zdroje. Pracovala jak s českými, tak 
ve velké míře také s cizojazyčnými zdroji.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je rešeršního charakteru a neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Jen v některých případech jsme zvyklí na jinou, 
případně přesnější terminologii. V některých případech jsou to jen úsměvné drobnosti 
(např. „drogová strategie“ nebo „drogová výchova“, místo pravděpodobnější „protidrogové 
strategie, resp. výchovy“), v jiných bohužel doklad nedostatečného porozumění 
problematice (např. kapitola 5.1.2.1. Vzdělávací obory, která začíná větou „Stejně jako 
pro ZŠ je i pro gymnázia stěžejní předmět Výchova ke zdraví.“). 
Z hlediska grafického zpracování práce – práce je na pohled velmi zdařilá, čtení však 
lehce komplikuje členění textu. Autorka dělí text do krátkých, často jednovětých odstavců. 
A zároveň jednotlivé (velké) kapitoly nejsou graficky výrazně odděleny. Díky k tomu 
dochází na začátcích kapitol k mírné dezorientaci.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
První část práce je zaměřena na definici pojmu „závislost“. Autorka v ní poukazuje na 
nejednotnost v odborných materiálech, resp. používání jiných termínů pro tento obsah. 
Proto si pro potřeby své další práce vymezuje obsah pojmu látkové a nelátkové závislosti, 
vč. konkrétních příkladů. 
Další části práce jsou zaměřeny již na prevenci závislostí ve školách. Autorka vhodně 
definuje primární prevenci, popisuje různé způsoby její organizace ve třech vybraných 
zemích (Česká republika, Velká Británie a Finsko), pečlivě analyzuje národní kurikulární 
dokumenty těchto zemí platné pro ISCED 2 a 3 (všeobecné vzdělávání), současně 
zkoumá sedm aktuálně používaných preventivních programů. Na základě těchto analýz 
popisuje šíři záběru preventivních opatření v jednotlivých zemích, i aktuálně využívané 
přístupy a formy prevence látkových i nelátkových závislostí na školách. 
 
Cíle práce považuji až na drobnosti (viz připomínky) za splněné. Proto předkládanou 
bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky: 

 Jeden z cílů práce byl zaměřen na analýzu kurikulárních dokumentů platných pro 
druhý stupeň základního vzdělávání a střední školy. V práci jsou analyzovány pouze 
RVP ZV a RVP G. Které další dokumenty by bylo třeba do analýzy zahrnout, aby byla 
kompletní? Respektive, jak poupravit odpovídající cíl práce?  

 Není mi zcela jasná pasáž srovnávající zařazení Výchovy ke zdraví v RVP ZV a RVP 
G (první odstavec kapitoly 5.1.2.1.). Prosím o objasnění. 

 V kapitole 5.2.1.2.2 (Národní kurikulum Walesu, vzdělávací obory) zmiňujete, že „v 
předmětu informační a komunikační technologie (ICT) jsou okrajově zmíněny sociální 
problémy vyplývající z užívání ICT“. V českých kurikulárních dokumentech státní 
úrovně najdeme shodně pojmenovaný vzdělávací obor. V kapitole práce analyzující 
česká kurikula jsem ale tento vzdělávací obor nenašla. Znamená to tedy, že naši žáci 
nejsou během „Informatiky“ varováni před možnýmu negativními následky používání 
informačních a komunikačních technologií?  

 V práci popisujete několik různých realizátorů prevence ve školách (učitel-metodik 
prevence, zdravotní sestra, policista, atd.). Který z modelů považujete za nejúčinnější?  

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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