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Bakalářská práce studentky Andrey Šimůnkové se zaměřuje na prozkoumání vztahu 

mezi sebehodnocením a syndromem závislosti na alkoholu. Cílem práce je posoudit, 

zda mezi sebehodnocením a syndromem závislosti existuje významný vztah.  

 

Práce je založena na kvantitativním výzkumném designu a člení se na část teoretickou, 

empirickou a diskusi. V teoretické části se bakalantka věnuje podrobnému popisu 

témat závislosti na alkoholu (pojmenovávané jako alkoholismus) a sebehodnocení. 

Obě témata jsou v teoretické části rozpracovaná kvalitně, má dobře ujasněné pojmy 

z teorií osobnosti a jejich vzájemného vztahu k tématu sebehodnocení. Je znát, že 

v tématu se dobře orientuje a dobře se s ním seznámila.  

 

Empirická část výzkumu je realizována průřezovou formou. Studentka zkoumá vztah 

úrovně sebehodnocení u skupiny lidí s diagnózou syndromu závislosti na alkoholu a 

porovnává jí s kontrolní skupinou. Jako výzkumné metody zvolila bakalantka 3 

dotazníky – AUDIT pro posouzení míry závislosti na alkoholu, který je běžně používán 

pro screeningové vyhodnocení, Rosenbergovu škálu pro hodnocení sebehodnocení a 

nestandardizovaný dotazník, který mapuje jiné psychické, sociální a demografické 

charakteristiky. V dotazníku je zařazena doplňující otázka, která zjišťuje který faktor 

považují respondenti za spouštěcí pro svou závislost. Ten považuji za velmi užitečný 

a umožňující hlubší porozumění vnímání respondentů ohledně vlastní závislosti, 

dodává práci další rozměr vhledu do problematiky.  

 

Na práci chválím zejména dodržení standardního metodologického postupu, kdy 

studentka postupovala od studia literatury k tvorbě výzkumného záměru a stanovení 

výzkumných otázek. Všechny výzkumné otázky má podložené literaturou a jejich 

stanovení ve vztahu k cílům práce je promyšlené. Přípravě výzkumného designu, 

studiu literatury a na jejich podkladě postavení výzkumných otázek bylo věnováno 

dostatek času a před samotnou realizací empirického postupu bakalantka všechny 

související témata dobře zvážila. Jako výzkumné metody sice studentka použila 

převážně screeningové nástroje, ale ty bývají v praxi běžně užívané a k výzkumným 

cílům jsou dostačující. Výběr respondentů je adekvátní, studentka sice v práci sama 

hodnotí, že je respondentů nízký počet, ale s tím bych nesouhlasila. Počet respondent, 

které studentka v práci použila je vzhledem k výzkumným cílům a k tomu, že se jedná 

o práci bakalářskou, naprosto dostatečný a umožňuje statistickou analýzu dat. Pro 

psychologické výzkumy (na rozdíl od výzkumů například sociologických) tohoto typu 



není třeba se vyjadřovat k reprezentativnosti vzorku s ohledem na výpověď o celé 

populaci. Proto hodnotím počet respondentů jako dostatečný. Deskriptivní statistika, 

která je v práci použita pro charakteristiku vzorku je kvalitně zpracovaná. Statistická 

analýza získaných dat je v pořádku. 

 

Výsledky, ke kterým studentka dochází, jsou zajímavé, postupuje při jejich zpracování 

a prezentaci systematicky a pečlivě, veškerý postup při analýze dat a vyvozování 

výsledků je explicitně vysvětlen. Zajímavé je v práci zejména téma spouštěcích faktorů 

závislosti z pohledu respondentů, toto téma by si možná zasloužilo podrobnější 

rozpracování v některé z navazujících výzkumných prací. Posouzení subjektivního 

vnímání precipitačních faktorů by mohlo být užitečné zejména pro 

psychoterapeutickou práci se závislými. Výsledky jsou v práci srozumitelně 

předložené. Cíle výzkumu se podařilo v práci naplnit.  

 

Velmi kvalitní je diskuse, zejména s ohledem na to, že se jedná teprve o bakalářskou 

práci. Diskuse ukazuje u bakalantky dobré schopnosti vnímání jednotlivých souvislostí 

v jejich hloubce i šířce a schopnost vést diskusi s jinými literárními prameny. Ukazuje, 

že studentka se v tématu velmi dobře orientuje a je schopna o něm velmi kvalitních 

myšlenkových operací. Tuto část práce chci proto zvláště vyzdvihnout. 

 

Drobné nedostatky se v práci týkaly nepřesných anglických překladů. Dále by se dalo 

v práci více rozpracovat ony spouštěcí události a např. je zařadit do určitých kategorií, 

ale rozumím tomu, že na toto téma práce nebyla zaměřena a že by se jednalo o natolik 

komplexní téma, které je vhodné případně zpracovat v samostatné práci. Určité 

nejasnosti se pro mě nacházejí ve zvolených doprovodných faktorech, které studentka 

zkoumá svým nestandardizovaným dotazníkem. Faktorů je velké množství a 

nedohledala jsem na základě čeho byly zvoleny tyto konkrétní faktory. Vzhledem 

k tomu, jak měla studentka práci dopředu pečlivě připravenou, předpokládám, že jejich 

volba je podložená, jen by bylo příště vhodné ji více explicitně vysvětlit. 

 

Z formálního hlediska je práce v pořádku, text je čtivý a bez gramatických a 

stylistických nedostatků. Splňuje náležitosti, které jsou kladeny na bakalářské 

závěrečné práce.  

 

 

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Jak vnímáte výsledky svého výzkumu vzhledem k uplatnitelnosti 

v psychologické praxi (ať již školní, klinické či jiné)? 

2. Jakým způsobem byste výsledky do praxe aplikovala v jejich různých 

oblastech? Jak by byly využitelné v primárně-preventivních školních 

programech, sekundárně-preventivních, terciálně-preventivních, ústavní léčbě, 

ambulantní léčbě či svépomocné (například Anonymní alkoholici)? 

 

Závěr: práci hodnotím jako velmi kvalitní a pěkně zpracovanou. Zvláště oceňuji 

diskusi, která je vysoké kvality. Výzkumný postup je systematický a pečlivý, 

výzkumnému designu bylo věnováno dostatek práce před jeho samotnou realizací. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 29. 4. 2020 

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. 


