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Česká republika se mezi zeměmi OECD v konzumaci alkoholu a kouření mladistvých umisťuje na 

předních pozicích. Téma předložené práce je tedy vysoce aktuální a důležité.  

 

Cílem práce je nalézt některé příčiny vzniku užívání alkoholu a cigaret u mladistvých se zaměřením 

především na vliv rodinného prostředí a vytvořit model vlivu rodiny. Hlavní cíl práce je vhodně 

rozpracován do dílčích cílů a provázán s výzkumnými otázkami, které jsou plně zodpovězeny. 

 

Metodologie: Autorka ve své práci vychází především ze sekundární analýzy kvantitativních dat z 

výzkumu The European School Survey Project on Alcohol and Other Drogs (ESPAD) z roku 2007. 

Metodologie je velmi dobře popsána, zdůvodněna a opírá se o studium relevantní metodologické 

literatury.  Statistické zpracování je na velmi dobré úrovni. 

  

Obsah práce: Autorka vhodně použila pro teoretické zarámování své bakalářské práce teorii 

sociální deviace a teorii sociálních determinant zdraví. 

Ráda bych zdůraznila, že přínosem této práce není jen sekundární analýza dat z ESPAD a následné 

vytvoření modelu vlivu rodiny na kouření a konzumaci alkoholu mladistvých, ale i vymezení 

alkoholu a cigaret jako návykových látek, analýza relevantní legislativy. Také kapitola věnovaná 

rodině a její funkci je zpracována na dobré úrovni.  Autorka prokazuje nejen analytické dovednosti, 

ale i velmi solidní vhled do studované problematiky. 

Výsledky sekundární analýzy autorka vhodným způsobem propojuje s daty OECD a s výsledky 

jiných výzkumných studií zaměřených na dané téma. Na závěr práce autorka vytvořila zdařilé 

modely vlivu rodiny na nadměrné kouření cigaret a konzumaci u mladistvých. 

 

Formální úprava práce: Práce je psána kultivovaným odborným jazykem, studentka správně 



 

 

 

cituje. Oceňuji používání řady názorných tabulek a grafů, které usnadňují čtenářovi orientovat se 

v textu a bezchybné formální zpracování. 

 

Celkové hodnocení práce: Jedná se o kvalitní práci zcela naplňující požadavky na práci 

bakalářskou. Autorka prokazuje schopnost pracovat jak s daty, tak i s českou a zahraniční odbornou 

literaturou a umění zpracovat je do kompaktního logicky členěného textu. Autorka rovněž 

prokazuje analytické a interpretační dovednosti. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení 

doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako „výbornou“. 
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