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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

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

Cíl práce – vytvoření kvalitního metodologického nástroje pro měření „alkoholismu u 
mladistvých“ (dotazníkové šetření) a příslušné výzkumné otázky jsou jasně formulovány v úvodu. 
Zvolená struktura práce plně odpovídá tomuto cíli. Teoretické uvedení do problému požívání 
alkoholu v období adolescence, fundovaný přehled existujících a standardně užívaných testu pro 
monitorování alkoholismu tvoří výborný základ pro stěžejní část práce, ve které autor konstruuje 
svůj vlastní metodologický nástroj – dotazník, umožňující měřit „index užívání alkoholu“ a možné 
socializační příčiny tohoto chování. K „ladění“ vytvořeného dotazníku autor použil pilotní sondy a 
následně svůj nástroj prověřil skutečným „ostrým“ výzkumem dvou gymnaziálních tříd (pražské a 
mimopražské). Na základě analýzy získaných dat a dotazníku pak autor diskutuje spolehlivost 
reliabilitu a validitu svého nástroje a některé finální úpravy. 

2. Opírá se autor o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, autor používá i zahraniční literaturu, ve které se dobře orientuje (viz přehled 

stávajících testů), seznam použité literatury je adekvátní k tématu práce. 

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

Obojí na výborné úrovni – autor provedl rozsáhlé vlastní studii (šetření na 162 vzorcích ze 
dvou škol), což vysoce překračuje kvalitu obvyklých bakalářských šetření. Sběr dat a jejich 
zpracování jsou detailně a přesně popsány, data jsou zpracována odpovídajícím způsobem a bez 
metodologických chyb.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     

Autorova tvrzení a argumenty jsou jasně odlišeny od převzatých a jsou přehledně podány.
Jisté nejasnosti jsou v části, týkající se úpravy dotazníku po pilotní sondě – důvody pro vyřazení 
některých otázek z původního dotazníku nejsou vždy zcela jasné. Dále - ale to je nejspíš dáno 
recenzentovou ne-specializací v těchto otázkách, je „bodové rozdělení“ do jednotlivých kategorií 
škály rizikového užívání alkoholu podle mého názoru příliš „Ad hoc“ a neargumentováno.

Odkazový aparát je na výborné úrovni, horší je to s používáním gramatiky a překlepy. Ke 
grafům bývá zvykem přiřazovat popisky - tím spíše, jsou-li v příloze. (zde příloha č. 5) 



7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Významnou předností je ambiciózní – a splněný cíl včetně provedení relativně obsáhlého

výzkumu, který autor - jak uvádí, zakončil obsáhlou (a předanou) zprávou pro své výzkumné 
jednotky (není ale součástí bak. práce).

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
V práci (závěru práce) trochu chybí srovnání přínosů či nedostatků nového „testu“ se 

standardními testy. Toto by mohl být námět pro diskusi při obhajobě.

Celkové hodnocení práce:
Bakalářská práce Jana Rosslera splňuje bezesporu, bez ohledu na drobné připomínky, 

požadavky kladené na tento typ práce. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou 
výborně.

V Praze 10. 6. 2012                           Michal Kotík




