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Aktuálnost tématu: Autorka se ve své práci zabývá v současné době vysoce aktuálním 

tématem alkoholové politiky, kdy v mezinárodním odborném diskurzu o nadměrném pití 

alkoholu je v posledních letech věnována zvýšená pozornost škodám, které alkoholici 

způsobují druhým lidem.  Měla bych trochu výhrady k názvu práce, kdy mi není jasné, proč 

autorka vložila do názvu „dnes mladší“ dospělé děti? 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si stanovuje jasný a uchopitelný hlavní cíl práce: 

„zmapovat, jaké jsou možné dopady nadměrného užívání alkoholu rodiči na jejich dnes 

mladší dospělé děti“, od kterého má odvozeny výzkumné otázky:  

• Jakým způsobem problémové pití rodiče formuje užívání alkoholu jeho dítěte? 

• Jaké jsou možné dopady nadměrného užívání alkoholu rodiči na jejich dnes 

již dospělé děti? 

• Jak mohou být určité součásti rodinného života ovlivněny nadměrným 

užíváním alkoholu? 

 

Na výzkumné otázky v závěru práce na základě výsledků svého empirického šetření 

odpovídá.  

 

Metodologie: Autorka s ohledem na neprobádané téma vhodně zvolila kvalitativní přístup. 

Metodologii má transparentně popsanou a opírá se o relevantní metodologickou literaturu. Jen 

bych jí vytkla, že v případě publikací Creswell, 1998 či Patton nepoužila primární zdroj. 

Autorka využívá k dotazování scénáře, který je v Příloze 1. Očekávala bych větší 

propracovanost otázek na základě poznatků z prostudované literatury. Co se týče představení 

informantů, bylo by pro čtenáře přehlednější, pokud by do textu autorka vložila nějakou 

shrnující tabulku se základními charakteristikami. Co se týče sběru a analýzy dat, autorka 

pracuje dle požadavků kladených na kvalitativní výzkum.  

   



 

 

Obsah práce: Po úvodu autorka představuje problematiku závislosti na alkoholu s dopady na 

rodinu. Čerpá z relevantních, převážně tuzemských zdrojů. Jen v subkapitole 1.2.3.1 Možnosti 

pomoci dětem alkoholiků autorka čerpá jen z jediného zdroje. Také by bylo vhodné se 

v odborném textu vyvarovat subjektivně laděným komentářům typu: „Z mého pohledu 

nejdůležitějším bodem je schopnost si opatřit sociální a psychologickou oporu…“. Dále 

autorka představuje klíčový koncept své práce, označovaný jako koncept „alcohol harms to 

others“ (AHTO). Zde bych autorce vytkla, že u hlavních parametrů AHTO, které 

vyjmenovává, neuvedla autory tohoto modelu - Laslett, A-M.,a kol. 2010. Uvádí jen 

neozdrojovaný text: „Problematikou sekundárních škod způsobených alkoholem se zabývá 

koncept s názvem Alcohol’s Harm to Others, který je i hlavním teoretickým východiskem mé 

práce. Ten mezi škody způsobené alkoholem zařazuje ty, které se týkají veřejnosti (například 

hluk, vandalismus), rodiny (například zanedbávání péče o dítě), pracovního prostředí 

(například vynechávání docházky, problémy s kolegy), přátel a dalších.“  Velmi hezky má 

zpracovánu subkapitolu 1.2.2 Výzkumy zaměřené na AHTO. Zde představuje výsledky 

relevantních studií, které souvisí s předmětem jejího zkoumání. Následuje představení 

metodologického přístupu (viz výše). Dále již autorka představuje výsledky svého 

empirického šetření. Autorka nejprve představuje popisným způsobem své výsledky a 

následně zařadila velmi stručnou diskusi v samostatné kapitole. Bylo by bývalo vhodnější, 

diskutovat vlastní výsledky ve vztahu k výsledkům jiných studií rovnou v rámci interpretce. 

Umožnilo by to hlubší pohled na zkoumanou problematiku a také možná zajímavější 

odbornou argumentaci. Celkově však autorka prokazuje analytické schopnosti a velmi dobrý 

vhled do sledované problematiky.  Práce přináší určitá nová zjištění, i když výsledky jsou 

ovlivněny výběrem informantů, kteří spadají do jedné socioekonomické skupiny.  Autorka 

tuto skutečnost ale reflektuje.  

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, správně cituje. 

Práce je i editačně velmi dobré úrovni. 

 

Celkové hodnocení práce: Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářské 

práce. Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „(B)“.  
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