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Autor Eva Přibylová 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Lenka Vavrinčíková 

 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt na horní hranici akceptovatelného rozsahu je úplný a vyčerpávající. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění konkrétního zaměření práce je stručné, spíše obecné, ale funkční. Záběr teoretické 
části je velmi široký a mnohdy jde nad rámec zpracovávaného tématu, nicméně klíčové informace 
nechybí (zejm. jsem rád za kapitoly 2.2.6, 3.9 a 3.10). Rešerše literatury je provedena důkladně, i 
když důraz je kladen na farmakologické souvislosti spíše než na adiktologické (ve smyslu psycho-
sociálních aspektů). V omezené míře je využito i zahraničních zdrojů. 

13 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Výzkumné otázky i použité metody jsou vzhledem k cíli zvoleny vhodně, popsány jsou stručně a 
jasně. Rozsah souboru a způsob analýzy dat jsou silnou stránkou práce. Matematicko-analytických 
statistických metod k testování hypotéz šlo využit více, nicméně i takto práce patří z hlediska 
statistického zpracování k nadprůměrně propracovaným a zdařilým. 

18 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky jsou prezentovány standardní formou, srozumitelně a přehledně. Za největší pozitiva lze 
považovat značný rozsah výzkumného souboru (1656 respondentů) a statistické zpracování. 
Výsledky se jeví jako správné, grafické zpracování je do jisté míry originální. Diskuze je obsáhlá a 
věcná, autorka se v ní nevyhýbá ani přiměřené sebekritice z metodologického hlediska (probírá 
otázky reprezentativity, podhodnocení, autonominace…). Interpretace výsledků je přiměřená a 
zajímavá, podložená logickými úvahami. Konfrontace s výsledky obdobných studií je omezená 
jejich nedostatkem. V závěru možná chybí praktické a konkrétní doporučení týkající se dalších 
výzkumů a případných opatření vzhledem k metanolu. 

28 / max. 30 

Etické aspekty práce Etické aspekty práce byly zohledněny jak v realizaci výzkumu tak při psaní diplomové práce. 10 / max. 10 
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Tematicky aktuální a potřebná, realizací výzkumu důsledná, úplná, logicky postavená, formálně 
téměř bezchybná diplomová práce v rozsahu na horní hranici doporučení. 

13 / max. 15 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Autorka zvolila aktuální téma, které zpracovala velmi zeširoka a poctivě. V teoretické části záběrem 
výrazně přesáhla cíl diplomové práce, nicméně klíčová témata se v textu podloženém bohatou 
tuzemskou literaturou neztrácejí, takže prokázala dostatečnou schopnost zpracovat odborný text 
na odpovídající úrovni. V praktické části zase prokázala vytrvalost a preciznost při práci 
s kvantitativními daty, v diskuzi pak nadhled a kritické myšlení. Rozsah výzkumného souboru a 
statistické zpracování zasluhují velmi pozitivní hodnocení. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak mohl samovýběr respondentů ovlivnit výsledky? 
2. V diskuzi se nevěnujete srovnání vlastních výsledků se závěry jiných studií. Můžete např. 

reprezentativitu Vašeho výzkumného souboru odvodit z výsledků českých studií, které se 
zaměřily na prevalenci rizikového chování ve vztahu k alkoholu? Jak by srovnání dopadlo? 

Body celkem 87 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  17. 1. 2014 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 


