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VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Rituály spojené s konzumací alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze 

Autor Bc. Lucie Hunalová 

Vedoucí práce Dr. Martina Richterová Těmínová  

Oponent práce Mgr. Aleš Kuda 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Abstrakt je kvalitně zpracovaný  a obsahuje všechny klíčové informace, je srozumitelný a logický 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Autorka k danému tématu vybrala adekvátní odbornou literaturu, cituje z odborných knih a 
časopisů, uvádí i výstupy z výzkumů českých i zahraničních. První teoretická část je zpracována 
velmi kompaktně a to jak v oblasti rituálů, zvyků a ritualizovaného chování. Velmi podrobně se 
věnuje rituálům spojeným s užíváním psychoaktivních látek a s pitím alkoholu. Jako přínosnou 
část vnímám kapitolu o kultuře užívání alkoholu a zabývá se i kulturou užívání alkoholu u žen na 
RD. Odborné informace podává s velkou mírou objektivity, neuchyluje se k subjektivním mravním 
hodnocením, k čemuž by mohlo téma svádět.  

 

20 / max. 20 
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Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Všechny použité klíčové metody a postupy a přístupy jsou podrobně popsány, vycházejí 
z odborných metodologických poznatků. Metody jsou využity adekvátně tématu. 

18/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Výsledky práce jsou diskutovány srozumitelně a užitečně. Všechny učiněné závěry jsou korektní, a 
jsou diskutovány v kontextech soudobého výzkumu.  Za jediný nedostatek je možno považovat 
neuvedení případných opatření pro klinickou práci a prevenci. Uvedená zjištění mohou být dobře 
implementována do klinické praxe. 

_25/ max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Jsou diskutovány 
všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-kulturní dopad práce  

8/ max. 10 
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činnosti? 

 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Práce pojednává aktuální problém nadužívání alkoholu žen na MD. Práce je přínosná především 
z pohledu preventivních opatření a klinické práce. Práce obsahuje všechny formální části, je 
srozumitelná, logicky uspořádaná, její rozsah odpovídá nárokům na diplomovou práci. 

 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Práce paní kolegyně je velmi zajímavá. První teoretická část velmi poctivě, obšírně a velmi čtivě 
vykresluje obraz dané problematiky – rituálů, kultury užívání alkoholu a specifické skupiny matek na 
mateřské dovolené. Autorce se podařilo podívat se na daná témata z různých pohledů  a tím vytvořit 
plastický obraz problematiky.  
V další praktické části podrobně popisuje metodologii výzkumu, cílovou skupinu a etické otázky. Ve 
výsledcích výzkumů prezentuje trsy odpovědí související s danou otázkou.  
Výsledky výzkumu nepřinášejí žádná grandiózní odhalení, ale pár zajímavých subtilních témat, jako 
je téma osamělosti, potřeby odměny a cílené ovlivňování prožívání. Myslím si, že téma odměny je 
velkým a dodnes málo doceněným tématem souvisejícím s užíváním návykových látek, odměny, 
jako vědomé činnosti. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Máte nápady, jaká témata by měla být diskutována v rámci osvětových akcí popř. přípravě 
na mateřství související s užíváním alkoholu? 

2. Co byste na základě výzkumu doporučila manželům žen na mateřské. 

Body celkem 87 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  1.6.2020 
Jméno a příjmení, podpis Martina Richterová Těmínová  
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 
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