
 

1 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Dopady závislosti na alkoholu ve vztahu ke spiritualitě závislých – dotazníkové šetření 

Autor Marta Sobková 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek 

Oponent práce Miroslav Barták 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Strukturovaný, přiměřený rozsah, dobrá vypovídací hodnota. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Kapitola Úvod spíše, než aby čtenáře uvedla do problému a nadchla ho pro čtení, plní funkci 
obsahu celé bakalářské práce. Teoretická část je psána velmi čtivě, zároveň na dobré odborné 
úrovni. Text je strukturovaný logicky a adekvátně záměru, a ačkoliv např. přehled metod 
dotýkajících se spirituální roviny či využívajících změněných stavů vědomí v adiktologii není 
vyčerpávající, smysluplnosti celé práce ani vyústění teoretické části ve formulaci výzkumného 
problému to nevadí. Zajímavou a potřebnou kapitolou je 2.4. Spiritualita specifických cílových 

skupin, té ale chybí systematičnost a integrace či vzájemná konfrontace popisovaných zjištění 
v citovaných výzkumech. 

15 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl je formulován jasně, design odpovídá cíli, výzkumné otázky představují spíše směr pro 
hypotézy, ale díky preciznímu popisu metod tvorby dat jsou konstrukty dopadů a spirituality zcela 
jasné. Popis průběhu výzkumu je podrobný. Využití dvou forem sběru dat je smysluplně 
zdůvodněno. Validitou se autorka explicitně nezabývá, nicméně zvolené postupy a jejich popis 
dokumentuje snahu autorky o její maximalizaci.  

16 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Překvapivě bohaté výsledky jsou prezentovány velmi srozumitelně a jeví se jako správné. Autorka 
vytěžila z obou použitých nástrojů maximální množství dat, byla velmi kreativní při jejich 
zpracování, nebála se vytvářet nové proměnné nad rámec primárních škál v použitých 
dotaznících, a hlavně vhodně a správně použila matematicko-analytické statistické metody. 
V tomto kontextu je možné drobné prohřešky proti akademickému bontonu přejít mlčením, všiml 

27 / max. 30 
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jsem si např. toho, že u tabulky 6 chybí vysvětlivky zkratek typů léčby. Také tvrzení, že 
„požadavkem na respondenty bylo, aby alkohol byl jejich hlavní návykovou látkou“ (s. 34) není 
šťastně formulované – autorka určitě nechtěla přimět účastníky výzkumu k tomu, aby pili zejména 
alkoholické nápoje. 

Diskuze je bohatá, interpretace výsledků jsou přiléhavé, srovnání s literaturou nechybí, pouze 
metodologické zamyšlení ve dvou posledních odstavcích mi přijde poněkud chudé. 

Etické aspekty práce Bez problému, vše explicitně popsáno. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se aktuálním a opomíjeným tématem. Je 
napsána na vysoké akademické úrovni, je úplná, logicky uspořádaná, bez závažných formálních 
chyb, velmi čtivá. 

12 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená bakalářská práce se zabývá opomíjeným tématem spirituality, které dává do souvislosti s dopady užívání 
alkoholu a potažmo s motivací ke zotavení ze závislosti. Teoretická část je velmi čtivá a dobře definuje cílovou oblast, a i 
když není vyčerpávající, to podstatné je zmíněno a podloženo relevantní a řádně ocitovanou literaturou. Praktická část je 
zpracována precizně, a ačkoliv vychází z poměrně malého souboru, výsledky jsou velmi bohaté a přesto přehledné. 
Autorka byla velmi kreativní při práci s daty, a své schopnosti prokázala zejména při příkladném použití matematicko-
analytických statistických metod, které je nevídané na úrovni bakalářských prací. Celkově je téma i zpracování výborné a 
velmi inspirativní. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si vysvětlujete rozdíly ve spiritualitě mužů a žen? 
2. Jak si představujete využití témat spirituality v prevenci na základě výsledků výzkumu? 

Body celkem 85 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  15. 1. 2020 
Jméno a příjmení, podpis 

Jaroslav Vacek 
 
 

 
 


