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Téma diplomové práce je aktuální již řadu let a zdá se, že ještě dlouhou dobu jeho naléhavost 

nebude mizet. 

 

Práce je klasicky členěna na teoretickou a empirickou část. 

V teoretické části se diplomantka věnuje přehledu současných znalostí v této oblasti. 

Přehled výzkumů je široký - rozsah o jednotlivých výzkumech je různý – podle jakého 

kritéria reference o výzkumech vybírala ? 

Při práci s odbornou literaturou však studentka velmi často chybuje – nejenže u dlouhé řady 

autorů uvádí jinou dataci při odkazech než je v seznamu literatury, ale opakovaně odkazuje a 

cituje podklady, které v seznamu literatury zcela chybí ( např. MKN 10, DSM IV, Netík). 

Jinde je zřetelné, že čerpala z literatury, ale zdroj neuvádí.                                                    

Netradičně také uvádí i strany tam, kde se nejedná o citaci ( chybí uvozovky).                                            

V textu jsou i hrubé gramatické chyby a překlepy, které např. ve jménech autorů považuji 

v takovéto práci za nepřípustné a nesvědčí o pečlivosti autorky.   

 

V části empirické zpracovala vlastní výzkumné šetření a použila jako hlavní metodu 

osobnostní dotazník MMPI-2, který v práci popisuje, a dále polostrukturovaný rozhovor, 

který cílila na oblasti kontaktu, zkušenosti s návykovou látkou, na primární důvody a přínos 

patologického užívání a konečně na pohled uživatelů na sebe sama. Získala celkem 77 

dotazníků a 9 rozhovorů- ke zpracování použila pak 66 protokolů. Data následně statisticky 

zpracovala.  Porovnávala jednotlivé skupiny jedinců v jednotlivých škálách.                                   

Údaje z rozhovorů vyhodnocuje velmi stručně kvalitativně. I když uvádí, že je to doplňková 

metoda, domnívám se, že vyhodnocení získaných dat je pouze povrchní a mohla data více 

rozebrat. 

V diskuzi shrnuje zprvu svá zjištění ( v předchozí kapitole podává ale souhrn též), až po 

několika stranách uvádí souhlasná zjištění s dalšími vybranými autory. 

Diplomantka sebekriticky nahlíží limity použité metody MMPI i výsledků. 

 

Otázky k obhajobě: Jakou jinou metodu/ metody by příště autorka volila ?                             

Domnívá se, že osobnostní rysy těchto jedinců se po absolvování léčby mění – a které?    

K jakým posunům dochází u závislých na alkoholu oproti minulým zjištěním? 

 

Autorka prokazuje znalosti a dovednosti z praktické výzkumné oblasti.                                     

Předkládaná práce splňuje základní požadavky na diplomové práce. 

Škoda, že diplomantka nebyla při zpracovávání pečlivější. 

 

Práci hodnotím při relevantní obhajobě stupněm – dobře -.                     
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