
Posudek 

na bakalářskou práci Barbory Folaufové 

 Alkoholismus u žen a mateřství 
 

Motivem k volbě tématu bakalářské práce byl pro Barboru Folaufovou 

dlouhodobější zájem o zkoumaný problém vyvolaný stáží v průběhu 

předchozího studia a dříve zpracovaná absolventská práce. V rámci předložené 

bakalářské práce se snaží dříve získané poznatky a zkušenosti aktualizovat, 

rozšířit a prohloubit. Logická osnova je odpovídající – autorka si všímá 

obecných otázek závislosti na alkoholu, specifikami alkoholismu u žen, 

možností léčby a zejména důsledky alkoholismu matek pro jednotlivá vývojová 

období dítěte.  

Je zřejmé, že autorka má v dané oblasti přehled, přesto práce vyznívá spíše 

popisně. Jednotlivé úvahy by si zasloužily doplnění o kvantitativní údaje a fakta, 

která jsou dostupná v řadě lékařských, pedagogických i sociologických 

výzkumů. Přesto je tato část přehledně zpracovaná a svědčí o orientaci autorky 

v dané problematice. 

Vhodnou ilustrací (ale jen ilustrací) problému jsou kasuistiky dvou pacientek, se 

kterými měla autorka možnost se seznámit. Pouhou ilustrací je také výsledek 

dotazníkového šetření u pacientek doléčovací skupiny Oddělení závislostí VFN 

v Praze U Apolináře. Toto šetření bohužel vykazuje některé nedostatky. Autorka 

explicitně neformuluje hypotézy, které chce ověřovat.  Není také zcela jasný 

počet respondentů – v úvodu autorka hovoří o tom, že z 30 rozdaných dotazníků 

se vrátilo pouze 7, součtem vyhodnocovaných  odpovědí někde docházíme 

k počtu 15, někde 13. Uvedené grafy by bylo proto vhodné doplnit čísly, 

případně sestavenými tabulkami. Domnívám se, že při lepší přípravě šetření 

mohla být návratnost a tím i vypovídací schopnost vyšší. Podstatné informace 

nepřináší ani rozhovor s pracovnicí z oblasti prevence ženského alkoholismu. 

Závěry, které autorka v práci  představuje jsou velmi obecné, stejně jako návrhy 

na možná řešení. Doporučení týkající se informovanosti jsou sice na místě, 

rovněž snahy o omezení reklamy a prodeje, ale autorka jistě ví, že pro účinnou 

prevenci tak závažného jevu nestačí. 

Co je možné dělat v rámci legislativy, jaká je role pedagogických pracovníků, 

pracovníků OSPOD, policie, lékařů atd. K těmto otázkám, stejně jako 

k předchozím připomínkám by se autorka měla vyjádřit v rámci obhajoby. 

Celkově mohu ocenit přehlednost a čtivost práce, autorka prokázala přehled 

v dané oblasti.  

Po obsahové i formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci a s výše uvedenými připomínkami práci doporučuji k obhajobě.  

Návrh hodnocení:  D - uspokojivě 

 

V Praze dne 27.5.2012                               ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 

                                                                                     vedoucí práce 



 

 

 

 

 

 
 


