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Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu přivítáním diplomantky. Ta popsala

téma své práce, její východiska a datové zdroje využité při vlastních
analýzách. Představila hlavní závěry analýz dospělé populace i
mladistvých a rozdíly mezi nimi. Předseda následně shrnul svůj posudek
vedoucího; měl připomínku k názvu práce, který zcela nereflektoval obsah
co se otázky prevence týče. Vyzdvihl komplexní přístup, který má však za
následek i jistou povrchnost výsledků. Poněkud problematická je i
návaznost teoretické a analytické části a některé další drobné nedostatky.
Celkově práce, byť poněkud deskriptivní, splňuje nároky a je kvalitní.
Oponentka dr. Duffková rovněž shrnula posudek: práce má logickou
strukturu, názvem však příliš neodpovídá právě z hlediska tématu
prevence, které se v názvu objevuje, v práci však nikoliv, což nicméně
může být důsledkem snahy vyhnout se byrokratické operaci změny názvu.
Výklad hodnotila jako srozumitelný, a to až na drobné výjimky (např.
definice pojmů apod.). Přestože je práce přehledem, chybí jistý nadhled a
ucelující perspektiva (mnoho čísel a jednotlivostí). Vznesla také otázky k
diskusi týkající se abúzu alkoholu u žen matek či v tajnosti a nedávné
metanolové aféry. Předseda vyzval diplomantku k reakci, ta zareagovala na
připomínky formálního charakteru, objasnila nejasnosti v analýze a
odpověděla na otázky oponentky. Následovala volná rozprava: doc.
Buriánek upřesnil možnosti datového souboru použitého při analýze
(reakce na jeden z dotazů oponentky) a možnosti zahrnutí tématu prevence.
Dr. Vinopal se také zeptal na způsob výpočtu množství alkoholu v analýze
souvislosti se spokojeností, na což diplomantka odpověděla. Předseda
ukončil debatu i veřejnou část obhajoby.
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