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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty 

 

Práce se zabývá vysoce aktuální a dosud spíše neprobádanou oblastí dopadu alkoholu na rodiny a 

sociálními a zdravotními službami, které jsou takto postiženým rodinám k dispozici. Na práci 

oceňuji především její empirickou část, která přináší řadu nových zjištění, jež mohou být dále 

uplatněny při tvorbě politiky zdravotních a sociálních služeb pro rodiny postižené alkoholismem 

jednoho z členů. Ráda bych také zmínila, že Martina se při zpracovávání diplomové práce účastnila 

realizace studentského projektu GA UK „Ženy problémově užívající alkohol jako cílová skupina 

veřejné politiky – zasloužená nebo nezasloužená skupina?“ a její data významně obohacují výzkum 

v projektů zkoumané veřejné politiky.    

 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka má stanoven uchopitelný cíl práce: „zjistit jaké formy AHTO se u rodin, ve kterých je 

jeden z dospělých závislý na alkoholu, vyskytují a jaké jsou strategie při vypořádávání se s AHTO 

a jak pomáhá český zdravotně-sociální systém“. Cíl práce má logicky rozpracovány do  dvou 

okruhů výzkumných otázek – jeden okruh souvisí s konceptem AHTO (alcohol harms to othes) a 

druhý se zdravotními a sociálními službami pro rodiny se závislým členem na alkoholu.  

 

3) Strukturace práce; 

 

Práce je kompaktní a logicky provázaná. Autorka prokazuje solidní vhled do sledované 

problematiky. Po metodologické kapitole obsahující i vymezení cílů a výzkumných otázek, 

navazuje teoretickým a konceptuálním ukotvením práce (viz dále). Navazuje analýza alkoholové 

politiky a politiky sociálních a zdravotních služeb pro rodiny postižené alkoholismem jednoho 

z dospělých členů. Autorka zde příkladně pracuje s legislativními dokumenty, politickými 

strategickými dokumenty i statistickými daty.  Tato část práce vypovídá o autorčiných výborných 

analytických dovednostech a o schopnosti odborně argumentovat. Následují kapitoly 

předkládající výsledky expertního šetření v kontextu odborné literatury a dalších relevantních 

zdrojů. V Závěru práce autorka zodpovídá všechny výzkumné otázky.  

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Autorka srozumitelně formuluje své argumenty opřené o expertní šetření a dostupnou tuzemskou 

i zahraniční literaturu a vyvozuje přesvědčivé závěry. Autorka rovněž prokazuje kritické myšlení. 

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 

 

Autorka má přehledně popsán teoretický koncept Alcohol's harm to others (AHTO) se zaměřením 



 

 

 

na vliv alkoholu na rodiny. Výběr teoretického ukotvení zdárně zdůvodňuje. Pro seznámení 

s konceptem AHTO využívá relevantní zahraniční literaturu. V práci s konceptem AHTO dále 

pracuje.  

    

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

 

Autorka má transparentně popsaný a logicky zdůvodněný metodický přístup. Oceňuji především 

dotázání 11 expertů, kteří jí poskytli bohatý empirický materiál. V metodologii se odráží 

obrovský kus práce, který autorka odvedla za účelem zodpovězení výzkumných otázek.    

 

7) Využití literatury a dat; 

 

Autorka využívá relevantní českou i zahraniční literaturu, správně cituje. Práce s primárními daty 

je v souladu s nároky na kvalitativní výzkum. 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování  

 

Autorka prokazuje dovednost napsat odborný text, správně cituje. Určitou výtku mám k závěrečným 

korekturám, kdy v práci autorce zůstaly nějaké překlepy (např. několik překlepů v Abstraktu, dále str. 

12 chybí slovo ve větě začínající Kvalitativním apod…,).  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „A “. 

 

 

Datum: 15. 6. 2021                                                                         Podpis: 


