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Zabývá se problematikou prevence závislostního chování
dospívajících ve vybraném městě. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedla hlavní záměry a postup řešení
praktické části práce. Realizovala kvantitativní výzkumné šetření na
dvou vybraných školách doplněné analýzou preventivních programů
těchto škol. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že výsledky nejsou dostatečně komentovány,
porovnány s dostupnými studiemi o situaci v ČR. Počet zdrojů je
omezen, zdroje nejsou citovány dle platné normy. Studentka
odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
prezentaci výsledků v tabulkách, komentovala vybrané výsledky,
které v práci nejsou provedeným šetřením prokázány. Předložila
informaci o stávajících výzkumech ve zvolené oblasti a porovnala s
nimi své výsledky. Pokusila se zhodnotit v návaznosti na provedené
šetření efektivitu preventivních programů na školách. Diskuze byla
zaměřena na metodologii získávání komplexního pohledu na stav
prevence na škole a návrhů doporučení, jak prevenci na školách
zefektivnit. Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy,
bakalářskou práci obhájila. 
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