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Autorka předložené práce řeší (nejen u nás) stále aktuální a důležité téma spadající do oblasti 
veřejného zdraví a tím je alkoholová politika ve vztahu k mladistvým.  
 
Autorka si v práci klade tři cíle (popsat alkoholovou politiku ve vztahu k mladistvým a její 
vývoj u nás; na základě expertního šetření identifikovat její slabá místa a navrhnout konkrétní 
opatření k jejímu zlepšení – volně dle strany 9 a 10 předložené práce) a k nim formuluje 12 
výzkumných otázek. Domnívám se, že cíl práce byl splněn a výzkumné otázky byly 
zodpovězeny.  
 
Autorka práci strukturuje do sedmi kapitol. Pro dosažení cíle autorka používá tři vhodně 
zvolená teoretická východiska (perspektiva životního cyklu, koncept rizikového chování a 
koncept ochrany veřejného zdraví). Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a tvoří 
jednotný celek.  
 
Těžištěm práce je poslední kapitola, ve které autorka představuje výstupy provedeného 
expertního šetření. Tuto kapitolu považuji za nejzdařilejší a velmi podnětnou. Na základě 
provedených rozhovorů autorka v kapitole identifikuje pět příčin alkoholismu, vymezuje osm 
nejdůležitějších oblasti alkoholové politiky, označuje dobře fungující oblasti a instituce 
v rámci alkoholové politiky. Podrobně se věnuje sedmi identifikovaným selháním alkoholové 
politiky, jejich faktorům a kapitolu zakončuje tím, že předkládá návrh možných opatření pro 
oblast alkoholové politiky ve vztahu k mladistvým. Tyto návrhy pak hodnotí a řadí dle 
vhodnosti realizace tak, jak to vidí oslovení experti. Líbí se mi nápad s kartičkami, který toto 
seřazení umožnil. Oceňuji také, že se autorce podařilo – přes epidemiologickou situaci 
letošního jara - všechny rozhovory skutečně provést. Jako velice povedené hodnotím také 
grafické zpracování této kapitoly.  
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K práci mám spíše jen drobné připomínky. První se vztahuje k tomu, že mi v DP chybí 
skutečná diskuse, práce končí popisem výstupů expertního šetření (které je ale velmi pěkně 
zpracováno), těšila jsem se na vlastní přínos autorky, její názor, komentář. Ten jsem ale úplně 
nenašla. Práci by možná prospěly změny ve struktuře, kapitoly nejsou vyváženy (některá má 
jednu stranu, jiná přes dvacet) a domnívám se, že by bylo zajímavé lépe propojit šestou a 
sedmou kapitolu – to by umožnilo autorce provést diskusi, která je sice uvedena v názvu 
sedmé kapitoly („Expertní šetření a diskuse“), ale reálně v práci dle mého názoru absentuje.  
 
Druhou připomínku nebo spíše podnět bych měla k samotné šesté kapitole („Příklady dobré 
praxe ze zahraničí“), v rámci které autorka ponejprv představuje obecné trendy ve studované 
oblasti (WHO, OECD) a poté se věnuje čtyřem konkrétním zemím (Francie, Estonsko, 
Norsko, UK a Skotsko). Autorka nevysvětluje, proč vybírá zrovna tyto země. Popis situace 
v jednotlivých zemích nemá stejnou strukturu, autorka spíše popisuje určité (byť zajímavé) 
okolnosti alkoholové politiky v jednotlivých zemích, ale již je nezasazuje do obecnějšího 
kontextu a neprovazuje je. Zjištění z jednotlivých zemí nejsou nikterak utříděna ani shrnuta, 
není úplně jasné, co je výstupem z této části a co by tedy pro ČR mohly být ony „příklady 
dobré praxe ze zahraničí“ (viz název kapitoly).  
 
Z celé práce je patrný zájem autorky o zvolenou oblast, její výborná orientace v ní a také to, 
že ji práce baví. Autorka pěkně pracuje s literaturou a daty.  
 
Po stylistické stránce je práce dobrá, je čtivá. Autorka se bohužel úplně nevyhnula drobným 
překlepům a sem tam kostrbatějším formulacím (např. s. 10 předložené práce: „situace 
alkoholu v oblasti alkoholu v ČR“).  
 
 
 
Práci jednoznačně doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „B“. 

 

Otázka k diskusi: Nejsem si jistá, zda navrhované založení specializované instituce by bylo 
(jedním z) řešení současné situace v oblasti alkoholové politiky. Jaký je Váš názor? 
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