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Volba tématu 
Autorka bakalářské práce si zvolila téma společensky a sociálně aktuální, se závažným 
zdravotním, sociálním i ekonomickým dopadem. U osob závislých na alkoholu dochází 
k destrukci hodnot a trpí nejen konzument, ale i jeho blízké rodinné a sociální okolí. 
 
Teoretická část 
Teoretická část je zpracována velmi široce a pečlivě, autorka seznamuje s historií výroby 
a konzumace alkoholických nápojů, zaměřuje se na psychosomatický a sociálně-společenský 
dopad nadměrné konzumace (kap. 5: Vznik závislosti na alkoholu, kap. 6: Intervenční 
snažení). V kapitole 6 představuje legislativní opatření, která se týkají konzumace alkoholu. 
V kapitole 7 představuje dosavadní výzkumy na dané téma a analyzuje statistické údaje 
z roku 2009, tedy nejnovější z hlediska zpracování práce. Teoretická část je hlubokým 
vhledem do dané problematiky a vytváří nadstandartní základnu pro empirický výzkum.  
 
Empirická část 
Empirická část je zpracována na základě kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody. 
V posuzované bakalářské práci jde o dvě samostatná výzkumná šetření, která se vzájemně 
doplňují. 

V první části autorka zvolila kvalitativní výzkumnou metodu průzkumného šetření, 
techniku polostrukturovaného rozhovoru. Údaje zpracovala do grafů a opatřila komentáři. 
Celkem provedla rozhovor se čtyřmi respondenty / pacienty a sledovala kvalitu jejich života 
před léčbou, změnu v průběhu léčby a hodnotila život v abstinenci. Získaná data vyhodnotila 
v šesti blocích, které pokrývají časovou kontinuitu od období před léčbou, rozhodnutí léčby, 
průběh léčby, změnu po ukončení léčby, abstinenci a doléčování. Jedná se o jednotlivé oblasti 
omezené  předem určenými otázkami polostrukturovaného rozhovoru.  

V druhé části pomocí standardizovaných mezinárodně užívaných dotazníků 
(WHOQOL, BREF, AIQo19) se zaměřila na kvalitu života „alkoholiků“. Respondenty byli 
pacienti/klienti Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod. Muži ve věku  28-65 let. Dále 
docházející do socioterapeutického klubu KLUS ve Svitavách. Celkem výzkumný vzorek 
tvořilo 80 respondentů. Výsledky byly zpracovány do grafů, tabulek a opatřeny komentáři. 
 
 
 



Literatura a práce s literaturou  
Bez připomínek. Literatura citována dle normy ISO 690. Autorka využila 36 tištěných 
monografii (z toho 2 v anglickém jazyce), pracovala s internetovými zdroji – uvádí 
8 internetových odkazů.  
 
Kvalita p říloh 
Bez připomínek  
 
Závěry práce 
Výsledky práce jsou velmi pečlivě vyhodnoceny a vzájemně komparovány v diskuzi (s.142 -
150). Autorka  prezentuje závěry práce velmi pečlivě a ve vzájemných souvislostech. 
 
Závěrečné hodnocení 
Práce vysoce překračuje požadavky kladené na bakalářské práce, je bez formálních 
nedostatků v teoretické i praktické části, které jsou vzájemně propojeny. Kombinace dvou 
samostatných výzkumných šetření kvalitativní výzkumné metody, techniky  
polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativní metody, techniky dotazníku zaměřeného na 
kvalitu života osob závislých na alkoholu je ojedinělým přínosem pro praxi i pro teorii. 
 
Návrh otázek k diskuzi u obhajoby bakalářské práce 

1) Jak chcete výsledky své práce využít dál (publikování v odborném tisku, edukační 
materiál, konference)? Máte již ujasněnou představu? 

2) V čem vidíte nedostatky v edukaci široké veřejnosti k dané problematice a jejímu 
dopadu.  

 
 

Bakalá řská práce spl ňuje požadavky kladené na bakalá řské práce. 
 

Doporu čuji ji k obhajob ě. 
 

Navrhuji klasifikaci   v ý b o r n ě 
 
 
 
 
                                                                  Doc.PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 10.5.2011                         
  
 
 


