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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

Jan Rossler se ve své práci zabývá tvorbou instrumentu, který umožní měřit užívání 

alkoholu u mladistvých v rámci kvantitativního dotazníkového šetření. V úvodu uvádí čtenáře do 

širšího kontextu problematiky, následně podrobně představuje již existující nástroje umožňující 

měření měření závislost  (resp. poruchy užívání) alkoholu. Na základě obou kapitol konstruuje 

vlastní dotazník, který dále pilotuje a následně provádí vlastní sondu za účelem testování nástroje. 

V poslední části práce bakalant analyzuje získaná data a diskutuje validitu a reliabilitu, na jejichž 

základě provádí úpravy navrženého instrumentu. 

 

Jako vedoucí práce konstatuji, že bakalant na své práci kontinuálně pracoval celý 

akademický rok, práci v průběžných intervalech konzultoval, sám přicházel s konkrétními otázkami 

k diskusi.  

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Hned v úvodu práce je jasně stanoven poměrně ambicozní cíl, kterému je jasně 

přizpůsobena celá struktura i obsah práce. Autor se až na několik dílčích exkurzů (sloužících spíše 

k dokreslení kontextu) od tématu neodklání. Zejména závěry vyplývající z  teoretické části (tedy 

operacionalizace instrumentu) jsou na velmi vysoké úrovni, jsou plně propojeny s předcházejícím 

rozborem a dokazují tak schopnost bakalanta systematicky pracovat s odborným textem. 

K závěrům z empirické části mám dílčí výhrady (viz. bod 4 tohoto posudku), ovšem i tak jde 

o poměrně solidní práci splňující požadavky na bakalářskou práci kladené. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autor se opírá o dostatek odborné literatury, cituje české i zahraniční práce. Citované texty 

jsou vhodně zvoleny, autor prokázal, že se dobře orientuje ve zkoumané problematice a také v již 

existujících instrumentech (indikativně) měřících závislost na alkoholu.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 V empirické části autor provedl vlastní případovou studii (n=162) v odpovídající cílové 

populaci, které předcházela pilotáž instrumentu (tyto dvě části jsou v práci, dle mého soudu 

poněkud zmatečně, označeny jako pilotní sonda a pilotní průzkum – str.32). Celý proces sběru dat je 

detailně popsán, jsou zmíněny okolnosti dotazování. V celém textu je systematicky a pečlivě 

k datům adekvátně přistupováno (je pracováno s faktem, že o případovou studii, resp. sondu), jsou 



 

 

diskutovány jeho nedostatky.  

Celkově sebraná data plně odpovídají cílům práce, je s nimi transparentně nakládáno. Jejich 

charakter umožnil triangulaci datovou, a také triangulaci se zkoumanými aktéry (str. 45). Dle mého 

názoru tak sebraná data významně překračují pažadavky kladené na bakalářskou práci.   

Použité metody analýzy jsou vzhledem k charakteru dat (zejm. dichotomické proměnné, 

fakt, že jde o sondu) a povaze bakalářské práce vhodně zvolené, jejich použití je mechanické, drží 

se znalostí nabytých v základních bakalářských kurzech. 

  

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 Kvalita argumentů (kromě již výše zmíněného) je v celkovém pohledu poměrně dobrá a 

přesvědčivá. Mám několik nejasností: 

- str. 34-36: Autor shrnuje hlavní výsledky šetření (jde o zkrácenou verzi závěrečné zprávy 

pro školy, která není v plném znění součástí práce), vychází zde převážně z jedné 

proměnné (počet vypitých alkoholických nápojů), přestože dále konstruuje vlastní index. 

Považoval bych bych z vhodnější tuto analýzu provést právě na indexu, nikoliv na 

základě jedné proměnné. 

- str. 36: Při analýze různých vlivů na konzumaci alkoholu autor píše, že „Nic nestojí 

osamoceně, vše je součástí husté spleti socializačních vztahů, které jedince ovlivňují…“. 

Není jasné (pokud nejde o univerzální frázi), jak autor toto tvrzení dokládá, nezkoumá 

totiž přímo vzájemnou provázanost jednotlivých vlivů. 

- Na str. 34 sutor sice správně argumentuje, proč nepracuje se statistickou významností, 

nabízí se však otázka, zda práce s procentuálními rozdíly je vždy vhodným řešením. Na 

str. 35 je tak např. interperován jako věcně významný rozdíl 39% ku 50%. V absolutních 

číslech jde o 29 ze 75, resp. 4 z 8 (přičemž 3 z 8 by představovalo 37,5%, a tedy v tomto 

módu interpretace shodné výsledky).   

- V části optimalizace instrumentu (str. 36-39) autor vyřazuje některé otázky z důvodu 

překryvu s jinými otázkami. Neargumentuje však, proč byla vyřazena právě tato otázka z 

té dané dvojice. 

- V diskusi validity a reliability nástroje (str. 44) autor uvádí: „...zejména validita je 

obecně díky způsobu konstrukce dotazníku poměrně silně redukována, neboť respondent 

neříká svůj názor.“ Tomuto argumentu vůbec nerozumím nebo jsem jej nepochopil.  

- Při stanovení hranic jednotlivých rizikových kategorií indexu užívání alkoholu (str.43) je 

argumentace tohoto procesu nedostatečná a do značné míry nepodložená.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

V práci autor jasně a transparentně odděluje svá zjištění a převzatá zjištění, při konstrukci 

instumentu velmi přehledně uvádí, z jakého diskutovaného instrumentu otázku přebírá, případně 

proč upravuje její znění. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 Úroveň odkazového aparátu je na velmi dobré úrovni. Práce je napsána přehledně na dobré 

stylistické úrovni, celkový dojem nicméně kazí gramatické chyby. Další formální náležitosti jsou 

v pořádku, až na přílohu č.5 (str.64), kde grafu zcela chybí popisky a není tak jasné, co graf ukazuje. 

Také frekvence v příloze č.4 (str.61) by mohly být zpracovány výrazně přehledněji a úsporněji.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 Součástí celé práce bylo také vypracování závěrečné zprávy pro obě školy, které bakalantovi 

poskytly prostor pro sběr dat. Tato zpráva není přímo součástí bakalářské práce, ale považuji za 

důležité ji jako vedoucí zmínit, protože školy tak získaly významnou zpětnou vazbu a je velmi 

pravděpodné, že umožní sběr dat  v budoucnu i našim dalším kolegům (řečeno odborným 

žargonem, nedošlo k zanesení terénu, což bohužel není samozřejmostí).  

 

 



 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jaké jsou další možné cesty analýzy získaných dat? Co dále by mohlo podpořit argumenty 

ohledně validity a reliability instrumentu? 

Jaké jsou hlavní přednosti a slabiny autorova řešení, zejména ve srovníní se stávájícími 

řešeními? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 Bakalářská práce Jana Rosslera splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené, 

v některých momentech je podle mého soudu překračuje. Chtěl bych vyzdvihnout zejména 

operacionální zpracování, čistotu logického postupu a také celkový objem práce spojený mimo jiné 

s vlastním sběrem dat. Relativní slabinou práce je pak statistické zpracování dat, které ale stále 

odpovídá úrovni bakalářské práce.  

 Vzhledem k tomu, že bakalant prokázal schopnost orientace v oboru, práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuju ji hodnotit jako výbornou.  

 

  

 

V Praze, dne 22.5.2012      Podpis: 

 


