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Obhajovaná diplomová práce se věnuje úzkému tématu, vztahu sebehodnocení a syndromu závislosti 

na alkoholu. Z pohledu volby tématu, jeho pojetí i zpracování považuji práci za velmi podnětnou, 

s potenciálem přínosu pro klinickou i psychoterapeutickou praxi.  Autorka v úvodu vysvětluje i 

osobní motivaci pro výběr tématu, což může prohloubit míru motivace studenta ve zpracování 

tématu, ale zároveň je riziko opomenutí určité míry sebereflexe v roli badatele. Tato rovina se 

podařila studentce v práci výborně vybalancovat.  

Tradiční členění na teoretickou část, praktickou část a diskuzi nabízí nejprve exkurz do adiktologické 

problematiky, konkrétně do fenoménu závislosti na alkoholu.  Následně navazuje kapitola zaměřená 

na seznámení s konceptem sebehodnocení a souvisejícími termíny. Závěrečné propojení obou 

tematických celků představuje stěžejní pilíř pro prezentaci následného empirického cíle autorky.  

Jednotlivé pasáže jsou postaveny na kvalitních základech, oceňuji i bohatý terminologický aparát, 

autorka se opírá o široké spektrum autorů i empirických prací, evidentní je i snaha o komparativní 

přístup k jednotlivým koncepcím. Teoretická část dobře koresponduje a komunikuje s empirickou 

částí. Nepostrádám zde žádné významné téma. Z hlediska použití bibliografických zdrojů se jedná o 

práci, která pracuje s rozsáhlým rejstříkem zdrojů, zahraniční publikace jsou zastoupeny ve vysokém 

podílu. Citační norma je dodržována v pořádku. Jedinou drobnou poznámku mám pouze 

k doporučení, že by autorka mohla v kapitole o závislosti na alkoholu zřetelněji reflektovat aktuální 

pojetí DSM -V.  

V metodologické pasáži studentka prokázala, že má v oblasti stanovování výzkumných cílů, ale i 

prostředků (volba metod sběru dat) kvalitní vědomostní zázemí. Autorka popisuje přehledně postup 

sběru dat, odůvodnění volby cílové i kontrolní skupiny a kritérií zařazení do výzkumného vzorku. 

Cíle, které si diplomantka klade, jsou jednoznačně vyjádřeny a je k nim v textu postupně směřováno. 

Vzhledem k charakteru empirického zájmu i metodologického nástroje byl zvolen kvantitativní 

metodologický design. Autorka pracovala se dvěma screeningovými dotazníky (jeden týkající se 

škály užívání alkoholu a zdravotních souvislostí, druhý týkající se škály sebehodnocení),  které 

doplnila o svůj dotazník konstruovaný pro účel této studie, který měl za cíl rozšířit data o další 

související faktory (např. socioekonomického charakteru).   

Studentka přistupuje k analytické práci velmi vyspěle, cíle svého výzkumného záměru odůvodňuje a 

dle nich stanovuje spektrum dílčích výzkumných otázek a hypotéz. Zde bych doporučila jistou 



redukci. I s ohledem na typ závěrečné práce (bakalářská), je rozsah výzkumných otázek velmi 

rozsáhlý, autorka pracuje s celkem 15 výzkumnými podotázkami.  

Prezentace dat, ale i jejich interpretace působí přesvědčivě, statistické analýzy jsou vysoce vyspělé, 

nejedná se pouze o deskriptivní statistickou analýzu, ale pustila se do pokročilejší analýzy.  Data jsou 

přehledně zpracovaná, doplněná o četné grafy a tabulky. Je zjevné, že se studentka v datech velmi 

dobře orientuje, dokáže v nich akcentovat a interpretovat významné či překvapující momenty.  

Část diskuze je zralá, autorka dokazuje, že umí své nálezy zasadit do kontextu teoretických koncepcí 

i srovnatelných empirických zjištění. Na výzkumné otázky studentka odpovídá precizně, stanovené 

cíle práce byly naplněny.  

Výslednou práci diplomantky považuji za velmi kvalitní a akademicky vyspělou. Doporučuji, aby 

některé své výsledky autorka zpracovala například do formy článku pro odborný recenzovaný 

časopis. Data mají vysoký potenciál oslovit adiktologickou obec.  

Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům kladených spíše na diplomovou práci, rozsah 

bakalářské práce je nadstandardní. Z jazykového hlediska je psána akademickou dikcí s kvalitním 

terminologickým aparátem, o preciznosti svědčí i vložená errata práce ještě v termínu standardního 

času na odevzdání práce.  Text obsahuje všechny povinné části, pouze v SISu nejsou vloženy zvlášť 

abstrakty práce v českém a anglickém jazyce 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

 

V Praze dne 27. 5. 2020      PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


