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Zabývá se preventivními aktivitami městské policie v Plzni a jejich
dopadem na mládež v dané lokalitě. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce (kriminalita mládeže, závislostní chování
spojené s juvenilní delikvencí, postavení městské policie v oblasti
prevence a práce s mladistvými delikventy). Uvedla postup řešení
praktické části práce. Na základě kvantitativního průzkumu
dotazníkovou metodou u 290 respondentů zjišťovala zkušenosti s
návykovými látkami.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
výsledkům výzkumného šetření a jejich možnému využití. Uvedla, se
kterými ostatními etopedickými zařízeními v dané lokalitě
spolupracuje. Objasnila, jak se nyní přistupuje ve školských
zařízeních pro klienty s poruchami chování k testování na přítomnost
návykových látek. Diskuze byla zaměřena na přípravu policistů na
realizaci programů primární prevence ve školách.
                                      
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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