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 Téma bakalářské práce je velmi vítané. Vzhledem k tomu, že v České republice 

nemáme k dispozici výzkumy týkající se patologického hráčství, jedná se o práci užitečnou, 

ale i poměrně obtížnou. 

 Studie je rozdělena na teoretickou a praktickou část a je doplněna přílohami. 

Teoretická část o rozsahu 35 stran shrnuje základní dostupné informace o diagnostice 

patologického hráčství, léčbě této problematiky, prevenci, ale věnuje se i problematice 

společenského a osobního dopadu hráčství a snaží se porovnat situaci v České republice se 

situací ve Spojených státech. Je otázkou, nakolik je toto srovnání validní, vzhledem k tomu, 

že nemáme k dispozici přiměřeně podobné výzkumy. Jinak je teoretická část přehledně 

uspořádána, autorka cituje českou i zahraniční literaturu a dobře pracuje i s internetovými 

zdroji. Po formální stránce zde nejsou nedostatky. Vzhledem k faktu, že k tomuto tématu 

nemáme příliš dostupné literatury, je teoretická část nadmíru postačující. 

 Praktická část je velmi rozsáhlá (65 stran), autorka se snažila zmapovat situaci 

hazardních hráčů na malém městě. Přináší mnoho zajímavých a podnětných výsledků na 

základě dotazníkového šetření u 40-ti osob. V úvodu jsou jasně formulovány cíle i výzkumné 

otázky daného šetření, autorka dobře popisuje zkoumaný vzorek osob, prostředí výzkumu a 

způsob výběru vzorku. Popsanou metodu – dotazník – autorka sama zpracovala. V průběhu 

sběru dat narazila na jisté obtíže této metody, ale v diskusi je uvádí a navrhuje možné změny 

v případě opakovaného šetření. Výsledky jsou přehledně zpracovány, interpretace jsou 

odpovídající úrovni bakalářské práce. V případě dalšího rozpracování studie by bylo možné 

věnovat interpretacím větší prostor (vzhledem k rozsahu získaných dat). V závěru práce uvádí 

autorka rozsáhlou a velmi pěknou diskusi, kde se věnuje sporným momentům dané studie, 

interpretacím a závěrům a mimo jiné nastiňuje možnosti rozpracování této sondy. 

 Předložená bakalářská práce plně odpovídá požadavkům. Doporučuji ji k obhajobě a 

hodnotím ji v rozmezí 45 – 47 bodů. Navrhuji ji ve výtahu publikovat v odborném tisku. 
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