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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téma bakalářské práce se úzce profiluje na oblast studovaného oboru sociální pedagogiky.
Studentka si zvolila téma „Konkrétní zkušenost s alkoholem u adolescentů - vliv současné pandemické
situace na konzumaci alkoholových nápojů“, z něhož je patrné, že reagovala na aktuální situaci, která
ovlivňovala nejen cílovou skupinu ale i samotné studenty. Byli omezeni možností osobních kontaktů a
zároveň dopadem nepředvídané situace na jejich okolí.
Studentka se při výběru zkoumaného problému zaměřila na věkovou kategorii adolescentů, se kterými
měla i v době lockdownu možný alespoň omezený kontakt.
Autorka zpracování zvoleného tématu rozvrhla do 2 základních částí: teoretické a praktické.
Teoretická část je prezentována na 23 stranách, rozvržena do 7 obsahových kapitol. Je vypracována
na základě prostudované a uvedené české literatury a s omezenými zahraničními zdroji.
V teoretické části je poskytnut základní náhled na danou problematiku. Studentka se v
teoretické části zaměřuje na obecný vliv alkoholu na cílovou skupinu, resp. děti a mladistvé. Zmiňuje
vztah konzumace alkoholu a sociálně patologických jevů. V teoretické práci nezapomíná na důležitou
roli prevence, přestože je zmíněna velmi stručně.
Praktická část bakalářské práce na 23 stranách logicky a obsahově navazuje na část
teoretickou. Studentka zvolila formu polostrukturovaných rozhovorů s adolescenty, zde se bohužel
neshoduje uvedený věk v kapitole 9.1. s věkem uvedeným u kazuistik. Dle kontextu se jednalo o stejně
staré osoby. Roli v pořizovaných rozhovorech hrál i časový úsek, na který se autorka zaměřila. Jednalo
se o dvouleté období, kdy pandemie nejvíce ochromila celou společnost.
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Hlavním cílem práce bylo zjištění, zda pandemická situace ovlivnila dospívající v konzumaci
alkoholu či nikoliv. Dále si kladla za cíl zkoumání vlivu omezených možností trávení volného času na
množství konzumovaného alkoholu.
Na velmi malém vzorku, který byl do značné míry omezen možnostmi, došla autorka osobními
rozhovory k těmto zjištěním:
rozdílné zkušenosti s preventivními programy,
rozdílný přístupu k užívání alkoholu vzhledem k věkové hranici dospělosti,
rozdílné rodinné zázemí s odlišným vztahem k alkoholu, kterési výrazně ovlivnilo.
Autorka si prostřednictvím praktické části odpověděla na hypotézu, že se během pandemie
konzumace alkoholu zvýšila, ta se naštěstí u těchto dvou respondentů nepotvrdila.
Ztotožňuji se ze drobným zamyšlením, který studentka uvádí: “Dopad pandemie budeme
pozorovat ještě dlouho. Nyní témeř nemožné dělat definitivní závěry”.
Pojetí praktické části bakalářské práce potvrzuje osobní zájem autorky o zvolenou
problematiku.
Co se formální stránky týče, tato se jeví jako průměrná, studentka pracuje s dostatečným
počtem literatury s využitím dalsech obconic zdrojů a pramenů.
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