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Autorka si jako výzkumný problém zvolila vliv rodinného prostředí na konzumaci alkoholu 

a kouření u mladistvých v ČR. ČR se z hlediska tohoto chování mladistvých dlouhodobě pohybuje na 

předních příčkách mezi rozvinutými státy. 

Cíl práce je definován jako nalezení příčin vzniku užívání alkoholu a cigaret u mladistvých, 

zejména pak vyhodnocení vlivu rodiny a vytvoření modelu vlivu rodiny. S ohledem na rozsah 

bakalářské práce je dle mého názoru cíl zvolen adekvátně, neboť autorka se zaměřuje na jeden 

specifický faktor kouření a pití u mladistvých, nikoliv na všechny faktory těchto fenoménů. Hlavní 

cíl je vhodně strukturován do několika operativních cílů: 1) prozkoumat rozšíření tohoto fenoménu a 

vyjádřit se k historickému vývoji tohoto fenoménu v ČR, 2) nalézt charakteristiky mladých 

konzumentů a 3) zjistit společné rysy rodin konzumentů. Bakalářská práce stanovené cíle převážně 

splnila.

Zajímavé je teoretické ukotvení práce. Jako hlavní východisko si autorka zvolila teorii 

sociální deviace. Zde bych doporučila zorientovat se též v teoriích o determinantách zdraví, které 

vycházejí z oboru veřejného zdravotnictví. Teorie sociální deviace by se hodila spíše pro výzkum 

orientovaný na postoj společnosti ke konzumaci alkoholu a kouření mladistvých. Výběr teoretických 

východisek však připisuji sociologickému zázemí autorky. 

Práce se opírá o sekundární analýzu kvantitativních dat longitudinální studie ESPAD. 

Autorka vhodně využívá statistických metod. Některé potřebné proměnné sekundární data 

nezahrnovala (např. kouření a pití alkoholu u rodičů), což sice autorka sama reflektuje, ale dle mého 

názoru by bylo vhodné snažit se otázky týkající se těchto proměnných zodpovědět na základě dalších 

zdrojů. Celkově je analýza velmi vázána pouze na proměnné v rámci studie ESPAD, což je 

problematické. Na druhou stranu autorka využila potenciál těchto dat a inovativně je analyzovala.

Pozitivem práce je její logická struktura, pečlivost, jasné vyjadřování a srozumitelnost 

argumentace. Formálně je tato bakalářská práce na velmi dobré úrovni. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a dle výkonu u obhajoby ji hodnotit v rozmezí „1-2“.
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