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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…) 
Bakalářská práce je v úvodních kapitolách zaměřena na několik zásadních 

bodů souvisejících s tématem – jako např. jak je podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí a Diagnostického klasifikačního manuálu definován pojem závislost a dále 

představuje nelátkové závislosti, které autorka díky načtené literatuře považuje 

pro žáky a studenty za rizikové. Blíže jsou definovány následující cíle: 

 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 přehledně členěna do 8 základních kapitol, a dále následuje 
seznam použité literatury a přílohy.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
ANO 
 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka využila tištěných a internetových informačních zdrojů. 
Citována je jak česká, tak i zahraniční literatura.  
Údaje jsou ve vztahu k řešené problematice relevantní ve vztahu 
k dostupným informačním zdrojům.  
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky práce dle propozic pro Bc. práci neobsahuje, 
je rešerší na dané téma. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni.  
 
Přestože úvodní kapitoly textu nesou známky určité těžkopádnosti, co se 
týká stylistiky, lze v práci vysledovat postupné směrování k čtivějším 
kapitolám. Dané lze přičíst snaze autorky co nejvíce přiblížit odbornou 
terminologii čtenáři, což považuji za klad a nesnižuje to úroveň práce. 
Drobné překlepy a gramatické chyby také nesnižují úroveň práce. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předkládaná bakalářská práce shrnuje, na základě příkladů preventivních 
programů a kurikulárních dokumentů tří zemí (Česká republika, Velká 
Británie a Finsko), současné přístupy v prevenci látkových i nelátkových 
závislostí na školách.  
Současně zkoumá, na jaké formy závislostí klade školní prevence největší 
důraz a zjišťuje, prostřednictvím jakých vzdělávacích oborů či průřezových 
témat se školy podílí na prevenci závislostí.  
Vzhledem k tomu, že v současné době na školách existují metodici 
prevence, resp. učitelé s danou funkcí, kteří pomáhají řešit, či zajišťovat 
preventivní programy pro žáky, má předkládaná bakalářská práce jako 
sonda k dané problematice své místo.  
Práce poukazuje na to, že preventivní přístupy jsou založené 
na interaktivních metodách a formách výuky, kdy jsou posilovány sociální 
a životní dovednosti žáků, kteří by měli znát rizika jednotlivých závislostí, 
a vědět, na koho se v případě problémů obrátit.  
 

Cíle práce byly splněny. Autorka prokázala schopnost orientovat se 
v odborném textu dané problematiky, která je velmi obšírná; díky zaměření 
vedle závislostí látkových také na závislosti nelátkové navíc tématem hojně 
a ne vždy zcela jednotně diskutovaným v  i odborné veřejnosti; didaktickou 
stránku podpořila studiem kurikulárních dokumentů vybraných zemí, kdy se 
zaměřila na vzdělávací obory přispívající k prevenci jednotlivých forem 
závislostního chování, což přehledně shrnula v tabulce uvedené v přílohách.  
 
Vzhledem k tomu, že autorka pracovala po celou dobu velmi svědomitě, vše 
včas konzultovala, přepracovávala a navrhovala na základě načtené 
literatury směrování práce, doporučuji předkládanou bakalářskou práci 
k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky: 
 
Připomínky byly zapracovávány postupně, přesto bych měla následující 
otázku: 
Jaká průřezová témata se nabízejí jako vhodná k podpoře problematiky 
primární prevence? Uveďte po jednom příkladu u každé vybrané země. 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

Posudek je nutné zaslat elektronicky na e-mail jirina.kolkova@natur.cuni.cz pro zveřejnění 
V SIS a dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude 
nezbytnou součástí protokolu o státní bakalářské zkoušce, na adresu: 

RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 


