
 

1 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Kvalitativní studie užívání alkoholu u seniorů na venkově 

Autor Jana Machová 

Vedoucí práce Mirek Barták  

Oponent práce Jarda Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Úplný, strukturovaný abstrakt s dobrou vypovídací hodnotou na horní hranici doporučeného 
rozsahu. 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce je logické, téma samotné je vzhledem k prognóze stárnutí obyvatelstva, 
socioekonomickým vyhlídkám i epidemiologické situaci velmi aktuální. Teoretická část je pojata 
relativně široce, a ačkoliv se některé kapitoly přímo nevztahují k tématu (např. 2.2 
Diagnostickévymezeníužíváníalkoholu), tvoří smysluplný rámec pro formulaci výzkumného 
problému. Naopak kapitoly 2.3 až 2.8 zabývající se specifickými otázkami užívání alkoholu u 
seniorů jsou hutným úvodem do problematiky, který shrnuje vše podstatné a může vlastně beze 
změn sloužit jako studijní text pro odbornou i širokou veřejnost. Práce s literaturou je zdařilá, text 
je čtivý, a ačkoliv místy působí až lidově, obsahově je hutný a neklesá pod akademickou úroveň. 
Zdá se, že autorka neopomíjí žádné z klíčových témat. Šířku záběru dokumentuje i zpracování 
kapitoly 3.2, která přináší přehled zahraničních výzkumů s toutéž tématikou a svým obsahem 
načíná natolik rozsáhlé téma, že jeho podrobnější analýza by snadno přesáhla rámec předložené 
práce. 

18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

 

Cíle a výzkumné otázky jsou formulovány vhodně, design výzkumu a zvolené metody umožňují 
jejich naplnění. Popis metod i průběhu výzkumu je velmi podrobný až ukázkový. Velmi se mi líbí 
detailní líčení analýzy dat, které bývá často kamenem úrazu kvalifikačních prací zpracovávaných 
kvalitativním přístupem. Potenciální ohrožení validity jsou diskutována. 

 18 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných Velmi obsáhlé výsledky jsou prezentovány velice přehledně, klíčová témata tvoří podkapitoly, 
identifikované jevy jsou zvýrazněny, doslovné citace z přepisů rozhovorů je vhodně ilustrují a 

28 / max. 30 
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poznatků vytvořená schémata shrnují základní hierarchii témat v dané oblasti. Ačkoliv jednotlivá zjištění 
nejsou nikterak překvapivá, jako přínosné lze hodnotit vytvoření celkového přehledu o fenoménu 
užívání ze subjektivní perspektivy. Souhrn odpovědí na výzkumné otázky je proto velmi vhodně 
zařazená kapitola. Diskuze je ukázkou zúročení autorčiny erudice získané studiem a zpracováním 
literatury v teoretické části a jejího zájmu o téma (či o seniory ve Veselé), které je patrné 
z opravdu hloubkové analýzy velmi bohatého autentického materiálu. Diskuzi kromě interpretace 
výsledků a jejich srovnání se závěry obdobných studií nechybí ani sebekritické zamyšlení nad 
metodologickými omezeními plynoucími z použitých metod. 

Etické aspekty práce Vše explicitně popsáno, bez problémů. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Originální práce na vysoké akademické úrovni. Formálně i obsahově bezchybná, rozsahem na 
horní hranici doporučené normy. 

13 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Předložená diplomová práce je velmi obsáhlá a kvalitní po všech hodnocených stránkách. 
Zpracování teoretické části dokládá autorčinu dobrou schopnost práce s literaturou, rozsah a 
aktuálnost použitých zdrojů plně odpovídá požadavkům či je dokonce mírně překračuje, a některé 
kapitoly jsou natolik propracované, že mohou sloužit jako základní učební texty pro seznámení 
široké i odborné veřejnosti s problematikou užívání alkoholu u seniorů. V praktické části je patrný 
velký zájem o téma, schopnost nadhledu, preciznost a důslednost. Popis metod je ukázkový, 
výsledky jsou přehledné a bohaté. Jedinou výhradu formulovanou v tomto posudku týkající se příliš 
širokého záběru v teoretické části považuji ve světle kvalit předložené práce za nevýznamnou a 
celkově práci hodnotím jako výbornou. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Na základě svých zjištění navrhněte nějakou praktickou intervenci (nebo službu), která by ve 
vztahu k užívání alkoholu u seniorů měla šanci na smysluplnou realizaci. Ze kterých zjištění by 
vycházela? Jaké cíle by měla a jaké prostředky by využívala? Mohla by být nákladově 
efektivní? 

2.  

Body celkem 92 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  31. 8. 2020 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 

 


