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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? 

Práce je vhodně strukturována, velmi jasně a srozumitelně jsou formulovány cíle a po přehledně 
strukturovaných kapitolách k jednotlivým hypotézám následuje zobecňující závěr, který propojuje 
jednotlivé oblasti. 

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

Autor vystihuje velmi přesně kvalitní odbornou literaturu i cizojazyčné provenience. Je vidět, že 
adikotologická problematika jej zajímá a zároveň tuto literaturu obohacuje o sociologická data. 

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

Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření probíhalo jako pomocná výzkumná činnost, jsou data 
velmi kvalitní.  

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

V této části je trochu škoda, že si autor nedovolil více rozepsat a ukotvit výsledky do stávajícího 
diskursivního proudu např. sociální práce - například uzavření sociálních služeb, tematika domácího 
násilí (která úzce souvisí s problematikou alkoholu), ale i odborný pohled na to, se oblast práce, či 
školství proměnila, což samo o sobě pro rodiny jsou velmi zátěžové a stresující faktory. Ale na 
druhou stranu autor zůstává u témat, okruhů, kterým se věnoval a jeho argumentace je velmi 

Katedra sociologie Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice 
Institut sociologických studií  tel. 420 – 778 465 054 

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Email: jana.vojanova@fsv.cuni.cz, Web: iss.fsv.cuni.cz 

/1 2

http://iss.fsv.cuni.cz/


kvalitní a rozsah práce mnohá rozvinutí neumožňuje. 

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

Citační pravidla byla dodržena  a jsou velmi přehledně v textu aplikována. 

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

Po formální stránce je práce vysoce nadstandardní.  

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

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Vaše analýza potvrzuje zvýšení sociálních škod v dimenzi rodina a zároveň tvrdíte, že „Ženy a muži 
pociťují sociální škody v důsledku požití alkoholu jinou osobou stejně často”.  
Jak si vysvětlujete to, že v souvislosti se zvýšením sociálních škod v rodině se v českém diskurzu 
píše více o mužích, kteří toto způsobují - například skrze popisování tématu domácího násilí 
neziskovými organizacemi. V tomto případě by tedy zjištění o rovnoměrném pociťování sociálních 
škod mužů a žen toto vnímání mužů jako hlavních viníků nepohody v rodině vyvracela?  

9. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v 
systému: [  ] Theses                           [  ] Turnitin                                  [XXX ] Ouriginal (Urkund) 

 Komentář k výsledku kontroly: 

Dokument je v pořádku - 5% shoda s jinými texty. 

Celkové hodnocení práce: 

Práce je velmi kvalitní text o současné problematice, s velmi pečlivým ukotvením v odborné 
literatuře a je podtrhuji autorův zájem o problematiku. 

Datum:          Podpis: 

5. září 2021         Mgr. Petr Matoušek 
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