
Posudek na diplomovou práci Ivy Kohoutové  Abúzus alkoholu a možnosti 
prevence

Předkládaná diplomová práce patří jednoznačně mezi práce aplikačního charakteru – jejím 

hlavním obsahem je analýza, interpretace a srovnání dat z několika sociologických šetření na 

dané téma (svým způsobem jasně aplikační či spíše přímo empirický charakter práce 

dosvědčuje i fakt nepříliš velké provázanosti teoretických tezí uváděných v kapitole 3 a 

analýz empirických dat ve všech ostatních kapitolách).  

Struktura práce je logická (i když ne jediná možná). Na první pohled ovšem neodpovídá 

názvu práce: prevence z názvu se v obsahu prakticky vytratila (přinejmenším jako ucelené 

téma), stejně jako z abstraktu a klíčových slov, a v textu se omezila na několik dílčích 

připomenutí. Zvolit výstižnější název by přitom nebylo nijak obtížné (pokud neměla autorka 

obavy z byrokratických problémů).

Výklad je postupný a v převážně většině srozumitelný po obsahové i stylistické stránce. 

Samozřejmě, existují výjimky: 

- některé problematické termíny (str.11: „ušlá produktivita práce“ ), 

- některé nevysvětlené termíny (str.50: „Celkově 30 % žáků základních škol mělo již 

zkušenost s opilostí v důsledku konzumace piva, vína nebo jiného slabšího 

alkoholického nápoje a 21 % žáků pak v důsledku lihovin.“ – není jasné, co se rozumí 

opilostí a co opilostí rozuměli respondenti,

- zkratkovitost, která může vést k nesprávnému pochopení

- např.str.18: „Pokud pak jedinec pozoruje rodiče nebo jiné své blízké při oslavách, na 

kterých se pije alkohol a zároveň je veselá nálada, nebo pokud rodiče stresové situace 

řeší alkoholem, který je jejich starostí ihned zbaví, s největší pravděpodobností pak 

jejich děti později budou od své vlastní konzumace alkoholu očekávat obdobné 

pozitivní důsledky, tedy dobrou náladu, relaxaci a konec starostí.“ – alkohol starostí 

zbavuje dočasně, zdánlivě, problémy fakticky zůstávají; děti zpravidla mohou 

pozorovat i negativní důsledky,

- str.25: „Každodenní konzumaci alkoholických nápojů častěji deklarovali respondenti 

žijící v manželství (12 %) a lidé žijící s partnerem v jedné domácnosti (12 %). U této 

proměnné se však dá předpokládat zprostředkovaný vliv rodinného stavu, protože 

naprostá většina respondentů žijících s partnerem byli právě ženatí nebo vdané.“ –

takže každodenní konzumace alkoholu u ženatých a vdaných je „normální“? (nejde o 

realitu, ale spíše o kategorizaci rodinného stavu).



V interpretacích a komparacích empirických dat si diplomantka vede velmi dobře, je 

svědomitá a upozorňuje na problematické momenty v analýze. Není mi jasné, zda byla  

jednom případě zachována „geografická“ srovnatelnost dat (str.47: „Na konci 70. let minulého 

století byl v českých okresech proveden výzkum Ústavu zdravotní výchovy v Praze mezi žáky 

základních škol (4., 6. a 8. třídy), který se zabýval problematikou konzumace alkoholu. 

Některé jeho výsledky byly publikovány ve Svobodová (1985) a je možné je do jisté míry 

srovnat s výsledky výzkumu ISRD-2.“) Občas se mi zdá, že téma se drobí na jednotlivosti a 

celkový obraz trochu uniká (možná by situaci vylepšil závěr s nadhledem a bez množství dat).

Z hlediska formální kultury práce oceňuji celkovou úpravu dokumentačního materiálu, i když 

údaje o zdrojích pod tabulkami a obrázky jsou příliš obecné a čtenář by původní prameny 

velice obtížně hledal. Pokud jde o citace, v kapitole, která je „shrnutím výsledků diplomové 

práce Kohoutová, 2012, jejímž hlavním cílem byla kvantifikace dopadů konzumace alkoholu 

na úmrtnost a nemocnost v České republice“ by měla autorka i formálně citovat sebe samu.

Otázky k obhajobě:

- ke str.70: znamená věta „Podle Biddle, Bank, Marlin (1980) pak rodiče mají na 

nadměrné pití mladých větší vliv prostřednictvím norem, které k alkoholu zastávají než 

svým chováním.“ , že alkoholik odrazující své děti od pití alkoholu je ve své 

„abstinenční“ výchově úspěšný?

- jak by autorka na základě zjištění komentovala v obecném mínění celkem běžné 

představy o osamělých alkoholičkách (pokud žena pije nadmíru, pije tajně) a o 

alkoholu jako náhradě společnosti (osamělí lidé pijí častěji – i nadmíru)?

Diplomová práce I.Kohoutové podle mého názoru splňuje požadavky na tento typ prací 

kladených a doporučuji ji k obhajobě s návrhem klasifikace velmi dobře.
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