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Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Informovanost žáků vybraných středních škol o vlivu tabáku a
alkoholu na zdraví

Jazyk práce: čeština
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Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

Datum obhajoby : 18.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce

zaměřené na prevenci rizikového chování adolescentů. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (zdravotní rizika
zneužívání alkoholu a tabák). Uvedla hlavní výzkumné otázky a
postup řešení praktické části práce. Realizovala kvantitativní
výzkumné šetření mezi žáky středních škol ve vybraném regionu.
Zmapovala informovanost žáků sledovaných škol o rizicích kouření
a konzumace alkoholu.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
otázkám: Jaké další faktory mohou determinovat chování
adolescentů ve vztahu ke kouření či konzumaci alkoholu? Jak
podporuje prevenci město, kde školy sídlí? Diskuze se týkala
problematiky prvního specializovaného pracoviště pro klienty závislé
na alkoholu, výsledků studie ESPAD. Do jaké míry žáci přistoupili k
vyplňování dotazníku odpovědně? Studentka věcně odpověděla na
předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. 
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