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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Jméno autora:
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Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy
Dominika Mrázková
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení pedagogických a psychologických studií
PhDr. Jarmila Vobořilová
MÚVS ČVUT

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

lehčí

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zvolené téma má širokou oporu v odborných pramenech a probíhajících výzkumech.
Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Cíl bakalářské práce byl splněn v souladu se zadáním.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Charakter práce je teoreticko-empirický. Autorka přispívá k výzkumu celospolečensky závažného jevu. Empirické šetření má
základ ve zpracování výsledků dotazníkového šetření s cílem zjistit výskyt nikotinismu a alkoholismu na vzorku středoškolské
populace.

Odborná úroveň

C - dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
V teoretické části jsou adekvátně popsány oba výše uvedené typy závislostí. Metodicky vhodně pojaté empirické šetření
odpovídá zadání, kvalita zpracování je průměrná.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Kvalita jazykového zpracování je v průměru, občas se vyskytují gramatické a stylistické nedostatky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

C - dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Teoretická část je dostatečně podložena citacemi.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
K teoretické části BP nemám významnější připomínky, empirická část se jeví jako méně propracovaná.

1/2

POSUDEK OPONEN TA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Téma je aktuální zvláště v současné době, kdy se zvýrazňuje celospolečenská snaha oba negativní jevy redukovat.
Výsledky empirické sondy jsou závažné a naznačují, že svůj podíl na prevenci vzniku závislosti může mít i prostředí
střední školy.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.

Datum: 15.5.2017

Podpis:
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