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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Užívání alkoholu v pracovní době u zaměstnanců podniků typu café-bar na Praze 1 

Autor Ludmila Kotecká 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Lenka Vavrinčíková 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt kromě východisek obsahuje všechny části, ale je poměrně nevyvážený – příliš prostoru je 
věnováno otázkám a málo konkrétním výsledkům. 3 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Význam a praktický dopad práce je dobře zdůvodněn. Text je psán živým, ne vždy zcela odborným 
slohem, což ale nelze samo o sobě považovat za výtku, protože logika, návaznost i zaměření 
kapitol směřují smysluplně k výzkumnému cíli. Autorce se nedá upřít určitý literární talent, i když 
v kontrastu s delšími citacemi a takříkajíc básnickými pasážemi jsou zejména „odrážkové“ části 
kapitoly 2.3. Ačkoliv se v citacích objevují drobné formální nedostatky (uvedení titulu: docent, jiné 
znění jména v odkazu a v seznamu literatury: More vs. Moore, oddělení odkazu tečkou apod.), 
celkově je výběr literatury vhodný, a zahrnuje jak „klasické“ české adiktology, tak tituly 
„kavárenské“ i (v menší míře) zahraniční soudobou literaturu. Teoretická část jako celek působí 
kompaktně, smysluplně a nepostrádám v ní žádnou zásadní informaci (možná šlo kromě rozvoje 
závislosti popsat i další rizika intoxikace alkoholem v práci barmana). 

12 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

 

Cíl a výzkumné otázky jsou jasně stanoveny, zvolené metody jim odpovídají, postup autorky je 
logický. Originální a v daném prostředí pravděpodobně funkční je struktura dotazníku. Popis 
metod je podrobný a jasný, mám k němu pouze mírné výhrady:  

1) není jasné, v jakých krocích autorka postupovala při náhodné procházce (i „chůze 
opilce“, jak se této metodě také říká, musí mít s ohledem na exaktnost a možnost 
replikace nějaká pravidla a mantinely), 

2) není jasné, jak a proč byl stanoven rozsah výzkumného souboru na 54, a konečně 
3) není jasné, do jakého systému byly zaneseny vybrané dotazníky, aby byla získána kýžená 

data a statistiky. 

15 / max. 20 
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Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou stručné a jasné, strukturované dle výzkumných otázek. Kapitola 3.4. Interpretace 
výsledků je spíše než interpretací „pouze“ souhrnem, což je ve výzkumné části zcela v pořádku, 
protože skutečná interpretace patří až do diskuze. Autorku mrzí, že se „nemálo dotazníků octlo 
v propadlišti dějin“ (ovšem návratnost téměř 80 % rozhodně není malá), mne spíš mrzí otázky, 
které zůstaly takříkajíc „za oponou“ a nikdy nevystoupily „do světel reflektorů“ pozornosti 
autorky ani čtenářů - použitý dotazník je totiž mnohem obsáhlejší než předložené výsledky, 
pročpak nebyly některé z otázek zpracovány? O vzájemných souvislostech mezi proměnnými ani 
nemluvě… Velmi zajímavé by mi např. připadalo případné srovnání subjektivního vnímání 
problému s alkoholem s výsledkem dle CAGE.  

V diskuzi je autorka celkem sebekritická a čtenář jí vesměs musí dát zapravdu. Chybí srovnání 
výsledků se srovnatelnými výzkumy či s obecnou populací. Naopak doporučení pro další výzkum 
jsou celkem obsáhlá. Z hlediska praktického využití výsledků je pouze konstatováno, že práce 
může sloužit jako inspirace a podnět pro … možné preventivní intervence v této oblasti. Jaké by to 
mohly být? 

20 / max. 30 

Etické aspekty práce Bez problémů, vše ošetřeno.  10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

 

Práce se zabývá společensky aktuálním problémem, konzumace alkoholu v pracovní době je na 
mušce kritiků evergreenem, ať už takříkajíc seshora dolů (Masaryk: „Budoucnost patří střízlivým“, 
komunisti: „alkohol škodí dvouletce“) nebo zdola nahoru (Zemanova „viróza“).  

Práce je do jisté míry originální, pojmenovává tušené a přináší „tvrdá“ data z oblasti za hranou 
zákona, což není vždy snadné a všemi vítané. 

Z formálního hlediska mám ještě tyto připoménky (viz str. 5:) 

- číslování stran na titulních listech, 
- rozpadající se tabulky na dvě strany, 
- neodkazování na tabulky v textu, 
- současné používání jak singuláru, tak vědeckého plurálu (já vs. my). 

 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená práce splňuje formální i obsahové požadavky kladené na bakalářské práce, ačkoliv lze 
v obou oblastech nalézt spíše méně závažná pochybení. Za silnou stránku práce považuji samotné 
zaměření výzkumu a relativně velký výzkumný soubor úzce vymezené populace, naopak 
propracování výsledků mohlo být na vyšší úrovni. Autorka má originální styl psaní, který lehce 
překračuje běžné normy odborného textu, určitá neformálnost je patrná i při pohledu na výzkumný 
nástroj, což ale možná do jisté míry usnadnilo sběr dat.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jakými kroky vedla Vaše náhodná procházka? (Měla nějaká formální pravidla, abyste ji mohla 
takto v metodologickém smyslu pojmenovat?) 

2. Cítíte se spíše barmankou či adiktoložkou? Formulujte prosím na základě výsledků nějaká 
praktická doporučení pro obě strany „barikády“. (A je tam vůbec barikáda?) 

Body celkem 71 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  15. 6. 2013 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 
 
 


