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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Ano. Výzkumné otázky jsou jmenovány v úvodu na str. 11 a znovu též v metodologické části 

na str. 28. Autor práce se k nim vrací též v závěru a odkazuje na ně plynule v jejím průběhu. 

Je patrné, že jasně stanovují výzkumný zájem a vedou jeho postup. Tomu je také podrobena 

struktura práce. Po teoretickém úvodu konceptualizujícím základní výzkumný koncept – AHTO –

 následuje popis metodologie a konečně analytická část. Ta věrně kopíruje rozložení formulované již 

ve výzkumné otázce a následně v konceptualizaci pojmu Alcohol’s Harm To Others. Jde o dělení 

problému do kategorií rodinného prostředí, pracoviště, veřejnosti a prostředí přátel s přesahem 

do aktuální (proti)alkoholové politiky. Toto dělení přejímá zejména od Anne-Marie Laslett, která 

je renomovanou badatelkou v oblasti AHTO. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano. Práce vychází z více než padesáti literárních a jiných zdrojů publikovaných jak v českém, 

tak anglickém jazyce. Autor pracuje s tematicky relevantní literaturou ve světovém kontextu 

a neomezuje se na českou akademickou obec. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Práce vychází ze srovnání vlastních dotazníkových šetření probíhajících nejprve na konci roku 2019 

a následně počátkem roku 2021. Obě vlny byly založeny na stejném výzkumném instrumentu –

 dotazníku, který je uveden v příloze práce. Vychází z výše uvedených oblastí AHTO. Autor jej šířil 

prostřednictvím internetových sociálních platforem a e-mailů. Touto cestou se mu nepodařilo získat 

zcela reprezentativní vzorek s ohledem na nižší míru užívání internetu v nejstarší generaci. I ta byla 

alespoň částečně zastoupena, což umožnilo následné převážení. Nejde o ideální postup, nicméně 

v rámci požadavků pro bakalářskou práci za dané situace a při dostupných prostředcích přijatelný. 

Autor navrhl poměrně komplikovaný analytický postup, jímž relativně úspěšně překonal nedostatky 

pořízeného souboru dat. Za zmínění stojí zejména konstruování indexu sociálních škod 
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vynásobením agregátních škod příslušnou procentní četností (str. 39). Celý analytický proces 

je v práci řádně popsán a vysvětlen. Může tak být pro případné další bádání reprodukován. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Práce se drží běžné struktury. Po definování důležitých konceptů v teoretické části následuje popis 

metody sběru dat, datového souboru a analytického postupu, poté přednáší jednotlivá zjištění 

a nakonec je shrnuje v závěru. Jak ve zjištěních, tak v závěru se autor opakovaně vrací 

k nastudovaným teoretickým poznatkům a svým výzkumem je tak dále rozvíjí. Svou argumentaci 

patřičně podkládá buď zjištěními jiných autorů nebo vlastními daty. Formulace argumentů tudíž 

nestojí na vodě a odpovídá akademickým nárokům na zacházení s fakty. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. Autor nastudované myšlenky poctivě a přehledně cituje a následně poněkud volnějším jazykem 

osobitě komentuje. Pro čtenáře je zcela zřetelné, které myšlenky přebírá a které sám formuluje. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Autor píše srozumitelně a volí převážně strohý a věcný literární styl. Pečlivě vede odkazový aparát 

jen s minimem formálních chyb. Po faktické stránce nejvíce vytýkám záměnu procentních bodů 

za procenta, po gramatické chybné skloňování zájmena jenž. Občasné gramatické chyby nijak 

nepodrývají autorovy výzkumné závěry. Vyjadřovací prostředky nejsou sice vždy právě publikačního 

rázu, nicméně lze jim snadno porozumět. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Kromě propracovaného analytického postupu oceňuji zejména autorovu schopnost rychle 

se přizpůsobit změněným podmínkám způsobeným pandemií COVID-19. Vhodně změnil výzkumný 

záměr od mapování účinku daňových změn k mapování dopadů pandemie, zachovávaje přitom 

teoretická východiska práce. Kladně hodnotím též velmi aktivní přístup, tedy zejména časté 

konzultování průběžných činností. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Při analýze pořízených dat se autor práce setkal s některými jejich nedostatky, jako 

je např. již zmíněné nízké zastoupení nejstarší generace. Během obhajoby se může zamyslet 

nad způsoby, kterými by se v budoucnu těmto potížím mohl již ve fázi sběru dat vyhnout. 

V kapitole 1.3 (str. 23 až 27) se zabývá alkoholovou politikou, tedy zejména způsoby regulace 

směřující k umenšení negativních externalit vysoké konzumace alkoholu v populaci. Na základě 

prostudované literatury může autor práce předestřít svůj postoj – totiž uvést, jakou formu a míru 

regulace prodeje či konzumace alkoholu by volil sám. 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Předložená práce splňuje formální nároky kladené na zpracování bakalářských prací. Odborně 

rozvíjí zvolené téma včetně patřičného zdůvodnění všech argumentů. S výjimkou drobných textových 

chyb v ní neshledávám žádné nedostatky, pročež ji hodnotím stupněm A. 

 

Datum: 23. 5. 2021        Podpis: 
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