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Aktuálnost tématu: Autorka si pro svoji práci zvolila velmi aktuální téma. Česká republika se 

tradičně v komparativních mezinárodních výzkumech zaměřených na rizikové chování dětí a 

mládeže umísťuje na předních příčkách. O tom, že pití alkoholu u mladistvých v ČR je veřejně 

politický problém, hovoří i řada nejnovějších strategických materiálů pro oblast snižování 

negativních dopadů návykových látek (např. Národní strategie prevence a snižování škod spojených 

se závislostním chováním 2019–2027).  

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka má v Úvodu práce precizně vymezen výzkumný problém a 

od něj má odvozen hlavní cíl práce. K naplnění cíle práce dochází zodpovězením pečlivě 

vymezených výzkumných otázek.   

Metodologie: S ohledem na téma práce autorka vhodně zvolila kombinaci tzv. studia dokumentů 

(„desk reserch“) a expertního šetření.  Metodologie se opírá o relevantní metodologickou literaturu, 

včetně zahraniční. Oceňuji zejména výběr pestrého spektra odborníků, kteří se alkoholovou 

politikou zabývají jak na akademické a politické úrovni, tak i v praxi (pomoc osobám závislým na 

alkoholu).   

 Teoretické ukotvení práce: Autorka svou práci ukotvuje vhodnými teoretickými východisky: 

perspektiva životního cyklu ve vztahu ke konzumaci alkoholu, koncept rizikového chování a 

koncept veřejného zdraví. První jmenovaný koncept má velmi dobře popsaný a zdůvodněný za 

využití relevantní zahraniční literatury, další dva teoretické koncepty mohla autorka více 

rozpracovat.  

Obsah práce: Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněnému popisu zkoumaného problému, 

cílům, metodám a teoretickému ukotvení práce následuje kapitola věnovaná jednak deskripci 

vývoje alkoholové politiky v ČR a analýze současné alkoholové politiky v ČR.  Autorka zde 

prokazuje analytické dovednosti, schopnost kriticky hodnotit a odborně argumentovat. Výborně 

pracuje s dostupnou legislativou i s dalšími veřejně politickými dokumenty. Následuje kapitola 



 

 

 

věnovaná příkladům dobré praxe v zahraničí. Tato kapitola má v práci svůj význam - autorka 

v zahraničí identifikuje různé vhodné a fungující nástroje alkoholové politiky (včetně těch ve 

vztahu k mladistvým), které pak předkládá expertům k posouzení, který z nich by byl vhodný pro 

zavedení v ČR. Sedmá kapitola je věnována diskusi výsledků expertního šetření. Autorka přináší 

řadu velmi zajímavých a nových zjištění, opět zde prokazuje schopnost analyticky myslet, 

strukturovat problémy a výbornou schopnost zjištění vizuálně prezentovat. Zajímavá jsou zejména 

zjištění o příčinách selhávání alkoholové politiky v ČR. Velmi hezky autorka propojuje zjištění 

z expertního šetření s poznatky ze zahraničí a s dalšími poznatky s „desk reserch“.  

Formální úprava práce: Práce je po formální stránce na velmi solidní úrovni, oceňuji doplňování 

textu názornými schématy. Autorka v práci prokazuje odbornou stylistickou dovednost a správně 

cituje.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce zcela splňuje požadavky na diplomovou práci. 

Autorka prokazuje hluboký vhled do sledované problematiky a celou prací se jako červená niť 

prolíná autorčino nadšení pro zkoumaný problém.  Práce přináší zajímavé a nové poznatky.  

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji „A“. 
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