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Hodnocená položka 

 
Úroveň a charakteristika položky 

 
Body 

Abstrakt 
 
Jsou jasně stanoveny cíle práce případně 
výzkumné otázky či hypotézy? 
 
Jsou popsány hlavní použité metody? 
 
Jsou uvedeny hlavní poznatky a jejich 
praktické implikace? 
 

 
Výborná úroveň – Abstrakt je poměrně kvalitně zpracovaný, obsahuje stručný souhrn 
obsahující všechny klíčové informace, jedinou výjimkou je, že chybí popis velikosti 
souboru. 

 
 

4 / max. 5  

Odůvodnění a 
rešerše odborné 
literatury 
 
Je zdůvodnění práce logické? 
 
Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 
 
Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

 

 
Dobrá úroveň – Autorka poskytuje poměrně dobré odůvodnění, proč se zaměřila právě 
na toto téma, prostřednictvím rozhovoru se Starostou obce Říčany a dalšími veřejnými 
osobami, nejsou však uvedeny okolnosti provedení rozhovoru. Rešerše odborné literatury 
na tuto výzkumnou oblast je velmi slabá. Chybí zde přehled literatury zaměřený na téma 
vzorce užívání alkoholu u dospívajících. V části, kde představuje hlavní studie zabývající 
se užíváním alkoholu u této cílové skupiny, chybí zcela odkazy na citovanou literaturu a 
také i přehled pro téma práce relevantních výstupů těchto studií. 

 
  
 14 / max. 20  

Logika struktury 
práce   

 
  

 
 



 

 
Má práce logickou strukturu? 
 
Byly zdroje použitých dat (účastníci výzkumu) 
zvoleny tak, aby minimalizovaly riziko biasu? 
 
Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 
 
Byla velikost vzorku opodstatněná? 
 

Dobrá úroveň – Všechny klíčové postupy, které autorka použila, jsou podrobně popsány. 
Použité metody odpovídají současné vědecké praxi. Ve výzkumném vzorku autorka 
nepopsala dostatečně výzkumný vzorek souboru, především počet osob.  

12/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace 
získaných poznatků 
 
Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 
 
Jsou prezentovány všechny relevantní 
poznatky? 
 
Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 
 
Jsou závěry korektní? 
 
Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 
 
Jsou závěry diskutovány v kontextu 
soudobého výzkumu? 
 
Jsou učiněna doporučení pro další 
výzkum nebo opatření? 

 

 
Dobrá úroveň – Výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné, jejich 
interpretace je přiměřená. Nedostatečná se však jeví diskuze, kde nejsou diskutovány 
slabé a silné stránky a ani výsledky práce nejsou porovnány s dalšími studiemi 
realizovanými v této oblasti.  
 
 

 
 

22 / max. 30 

 
Etické aspekty práce 
 
 
 

 
Dobrá úroveň – Práce dostačujícím způsobem diskutuje etická pravidla a v plné míře 
ošetřuje zájmy účastníků výzkumu. 
 

 
 

7 / max. 10 
 
 



 

Odborný a společenský přínos a celková 
úroveň práce. 
 

 
Dobrá úroveň – Práce se zabývá aktuálním společenským problémem. Práce je 
zpracována na dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady 
strukturace textu.  
 

 
 

13/ max. 15 

 

 
 
 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Pozitivem práce je, že reaguje na aktuální společenský problém, jakým je užívání alkoholu mezi mladistvými. 
Její slabší stránkou je odborná rešerše a diskuze výsledků.  

Doplňující otázky k obhajobě a) Popište přesněji výzkumný vzorek souboru 

 
b) Uveďte slabé a silné stránky práce 

 

Body celkem 72 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  6. 6. 2011 

Jméno a příjmení, podpis Mgr. Petra Holcnerová  
 

 


