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   Vlastní práci tvoří 68 stran textu včetně tabulek, použité literatury a elektronických zdrojů. 

Dále je seznam příloh, kterých je celkově 10 (str. 69 – 87) a summary.  

   Studentka Elen Haspeklová se ve své diplomové práci zabývá tématem: Efektivita primární 

prevence v prostředí kolejní školy. Otázka primární prevence na školách je velice diskutované 

téma. Z pohledu kolejní školy se však jedná o jedinečnou možnost porovnání, v čem jsou 

obecně platná metodická kritéria využitelná a v čem je třeba hledat alternativní přístup.  

   Autorka věnuje přiměřenou pozornost vymezení a vysvětlení základních pojmů. Je zjevné, 

že využívá znalostí z vhodně volené a aktuální odborné literatury. Přehledně a vyváženě jsou 

rozebírána témata: sociální skupina, sociálně patologické jevy a jejich prevence.  

  Těžiště diplomové práce však spočívá v realizaci výzkumného cíle, jímž je zmapování 

efektivity programu primární prevence sociálně patologických jevů u skupin studentů 

v rozsahu tří let v prostředí kolejní školy. Vlastní výzkum probíhal v od roku 2009 do roku 

2015 s kolektivy 4 tříd (A, B, C, D). Výzkumnou metodou bylo sociometrické šetření, které 

bylo vždy po třech letech u zkoumané skupiny (třídy) revidováno. Následně byly tyto hodnoty 

porovnávány. V průběhu výzkumu byl dotazník B – 3, viz. příloha č. 1 (použit pro třídu A a 

B)  nahrazen dotazníkem OG, viz. příloha č.2 (použit pro třídu C a D). Dotazník OG by měl 

dle autorky lépe reflektovat prostředí a podmínky kolejní školy. Tuto část práce považuji ještě 

za akceptovatelnou. Ovšem stanovení hypotéz a podhypotéz výzkumu považuji za nešťastné 

až nevhodné, protože ve svých důsledcích neumožňují jasné a srozumitelné odpovědi na 

stanovený výzkumný cíl.  

   Přes tyto vážné výtky, ale konstatuji, že studentka Elen Haspeklová prokázala znalost 

zvoleného tmatu.  

    Použitá literatura i další zdroje jsou aktuální a v dostatečném rozsahu. 

 

   Obsahem i úpravou diplomová práce ještě splňuje požadavky na odbornou práci. 

    

Doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 1) Velice konkrétně uveďte, v čem jsou obecně platná metodická kritéria 

                                     pro primární prevenci platná i na kolejní škole? 

                                 2) Velice konkrétně uveďte, v jakých ohledech je třeba, na kolejní škole,  

                                      hledat alternativy?  
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