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Autor posudku 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

6 

2. Prostředky k dosažení cílů (pouţité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

6 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráţí znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

7 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvaţování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiţeny jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném mnoţství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náleţitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

8 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejniţší moţnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší moţnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě 1. Ţádám o předloţení vyplněných   dotazníků u obhajoby. 

2. Další otázky jsou součástí poznámek. 

 

Poznámky - Teoretická část předkládá tříděné kompilační výpisky z literatury s pouze (!) dvěma 
citacemi, což je zcela nedostatečné, jinak autorka odkazuje  jen obecně na různé 
autory bez uvádění konkrétních pasáží. Nelze dohledat  názory a postoje  autorky 
práce.  

- Pokud autorka tvrdí, (str. 13) že  „Z uvedených  výzkumů plyne…“ , musí doplnit o jaké 
výzkumy se jedná, jinak nelze takto vyvozovat žádná tvrzení. 

- Na str. 14 je  konstatováno , že  „Dětství je z psychologického pohledu obdobím klidu. 
Zmatek pro jedince přichází v období dospívání.“ Uvedený náhled je zkratkovitý a 
nesprávný, protože rodina je pro každé dítě místem, kde se učí lásce i agresi, místem 
hledání vlastní identity, střetávání a vymezování, tj. i konfliktem, což znamená 
socializaci. Nelze takto generalizovat, i v dětství dochází k závažných psychickým krizím 
a  vztahovým problémům (např. rozvody , problémové rodinné zázemí apod.).  
Ostatně, kde se dítě učí být  tolerantnější (nejen)  vůči alkoholu apod.,  rodinným 
imitačním vzorcům chování?  
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- Na str. 15  se uvádí , že média často prezentují „ zkreslenou realitu“ a oslabují tak 
především u dětí „vnímání pro skutečnost“.  Prosím autorku aby vysvětlila rozdíl. 

- Autorka uvádí ( str. 63) , že „četnost setkávání s reklamou“  nemá smysl srovnávat s 
„ovlivněním reklamou“ v podobě nákupu alkoholu na základě reklamy …“. Jak to 
autorka dokázala odlišit? 

- Kdo je autorem dotazníku? Pokud se jedná o převzatý a upravený podklad, musí to být 
v práci uvedeno. 

- Na str. 41 , nelze psát  „Drtivá většina…“ , tj. kolik je to respondentů? 
- Na str. 112 , Graf 25 – chyba , má být „ do 18 let“ 
- V případě vstupních dat je problém, protože ve studii ESPAD tvoří většinu výběrového 

souboru 16 let, autorka v sekundární analýze dat srovnává (v případě pozměněných 
intervalů)  věková pásma : uvádí na str. 36 , že se  „soustředí na mladistvé na prahu 
dospělosti (17 – 18 let)“ . Ovšem faktické složení výběrového souboru, který uvádí 
autorka (Tab. :2, str. 73)  je celkem 17 letých - 83, 18tiletých-  100,  a 19tiletých -  29 
respondentů. Navíc se přirozeně musí vzít v úvahu pětiletý rozdíl v šetřeních ESPADu a 
autorky. Dobré statistické zpracování srovnávaných dat ovšem nemůže zakrýt problém 
vstupních údajů. 

- Logicky jsou hypotézy všechny počáteční předpoklady teorie : dodejme, že vlastností a 
kritériem (dílčí, pracovní ) hypotézy je mimo jiné  také to, že má být co nejanalytičtější, 
musí být také produktivní a testovatelná/potvrditelná a také relevantní a rozumná 
(smysluplná).  

- Stanovení hypotéz je ovšem nejasné a místy zmatečné. Na str. 33 – 34  autorka uvádí  
první předpoklad „Rodinné a osobní zázemí ovlivňuje vztah k alkoholu“, (..H 1) který 
rozvádí do dvou (!) následných hypotéz: (H2) „Reklama resp. reklamní působení 
ovlivňuje vztah k alkoholu: ti kteří jsou VÍCE pod vlivem reklamy, setkávají se s ní 
ČETNĚJI a mají k ní pozitivnější vztah, budou dosahovat VYŠŠÍCH hodnot v oblasti 
konzumace a SPÍŠE nebudou zastávat ZDRAVÝ postoj k roli alkoholu ve společnosti.“. 
(H3) „ Prevence OVLIVŇUJE vztah k alkoholu: ti kteří posuzují roli prevence 
POZITIVNĚJI , tj. byli OBJEKTY  preventivníhoprocesu, hodnotí jeho efekt jako 
smysluplný a obecně vnímají prevenci jako účinný nástroj, budou dosahovat NIŽŠÍCH 
hodnot v oblasti konzumu a budou zaujímat ZDRAVĚJŠÍ postoj k roli alkoholu ve 
společnosti.“ V závěru (str. 34)  autorka ještě jen konstatuje, že „Existuje vztah mezi 
rodinným a osobním zázemím a vlivem reklamy( do JISTÉ MÍRY mimo četnost setkávání 
s reklamou) a vztahem k prevenci  (opět do JISTÉ míry mimo MÍRU vystavení 
preventivní práci)“. Teprve na  str. 57 se ovšem čtenář dozví, že se jedná o H 4.  
Zvýrazněnil  velkým písmem vedoucí práce se žádostí o upřesnění a jejich konkrétní 
vymezení vzhledem k vágností H. /Tj. kde je hranice Jisté míry ?  a další -  prosím o 
konkretizování dalších zvýrazněných pojmů/ 

- Tabulky a grafy jsou nepřehledné, autorka měla udělat jejich podrobný seznam 
v obsahu (event. v příloze), aby čtenář věděl o jaké údaje se jedná a na jaké straně 
přílohy je může nalézt. Například na str. 73 se uvádí: Tabulka 3: porovnání data 1 a 
data 2.  Co která znamenají musí čtenář nalézt jen tak mimochodem na str. 36. 
Obdobně je to i s ostatními daty. Text zpracovaných výsledků vlastního šetření a jejich 
interpretace (od str. 36 dále) se formulačně, stylisticky  i interpretačně  odlišuje od  
teoretické části.  

- V zadání práce autorka uvádí svůj záměr šetření – užívání alkoholu mladistvími. Zákon 
se vztahuje na dvě základní věkové skupiny mládeže, a to na děti mladší patnácti let, 
které ještě nedosáhly věkové hranice trestní odpovědnosti, a na MLADISTVÉ, kteří již 
tuto hranici překročili a nedosáhli věku 18 let.  Ovšem největší počet respondentů má 
autorka právě ve věkové skupině 18tiletých (100), tj. těch, kteří tuto hranici již 
překročili, plnoletých! Navíc je v souboru i 29 respondentů 19tiletých – z celkového 
počtu 212 respondentů (tj. mladších 18ti let je pouze 83 respondentů!!) . Je zřejmé, že  
plnoletost    respondentů má značný  vliv na jejich postoje (přístup k alkoholu apod.). 
Rovněž se musí vzít v úvahu výrazné vývojové změny (!!) v případě srovnávání 
16tiletých a 18ti letých a 19tiletých. Uvedenou úvahu (ontogenetický vývoj a 
psychosociální vyzrálost ve zkoumaných věkových kategoriích) jsem postrádal  rovněž 
v teoretické části bakalářské práce.  

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě.  
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 10.8.2012 PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 


