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Název      Dopady částečné alkoholové prohibice v České republice na koncový trh s alkoholem 

Autor Jana Bóbiková 

Vedoucí práce Vendula Běláčková  

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Úplný abstrakt v přiměřeném rozsahu, který koresponduje s obsahem práce. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

 

Zdůvodnění práce je logické, je také podložené vhodně zvolenou literaturou. Až na trochu 
obecnou kapitolu 2, která je věnována alkoholu a alkoholismu, je záběr teoretické části zcela 
vhodný a adekvátně koresponduje se zvoleným cílem. Použitá literatura je aktuální, bezchybně 
citovaná. Struktura práce je logická a přehledná, text je čtivý.  

17 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce 

 

Autorka čerpá z metodiky a dat získaných v rámci širšího výzkumu na Klinice adiktologie, což 
v praktické části správně deklaruje. Volba a formulací cílů a výzkumných otázek je vhodná, použité 
metody jsou adekvátní a dobře popsané. Validita je diskutována. Vše dobře popsáno. 

18 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Výsledky zůstávají na popisné rovině, jsou prezentované přehledně a zdají se být správné. 
Identifikované kategorie jsou logické, volba témat opodstatněná. Hojně je využíváno citací 
původních přepisů rozhovorů, což zvyšuje čtivost, ale možná trochu snižuje přehlednost – některé 
jevy z citací by zasloužily shrnutí a okódování autorkou, aby se čtenář zbavil pocitu, že si má 
nabízený text analyzovat sám. V diskuzi je autorka přiměřeně sebektritická, zabývá se validitou, 
interpretuje a srovnává vlastní výsledky, shrnuje i doporučuje – ukázková práce.  

25 / max. 30 

Etické aspekty práce Bez problémů, vše explicitně popsáno. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným a aktuálním společenským 
problémem. Obsahově úplná a formálně bezchybná. 

12 / max. 15 



 

2 
 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená diplomová práce není nikterak originální ani oslnivá, protože používá standardní metody 
v podstatě na bazální úrovni, ale zpracována je poctivě, a má přesně to, co má dobrá závěrečná 
práce mít: aktuální téma, praktickou uplatnitelnost, kontrolu validity, precizní analýzu a smysluplnou 
diskuzi k věci. Doporučuji k publikaci v odborném periodiku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Doplňte popis nominace výzkumného souboru, aby splňoval požadavek replikovatelnosti. 
2. Jaká opatření byste na základě vlastních výsledků doporučila pro obdobné situace 

v budoucnu? Rozdělte je podle úrovní vlivu a pokuste se je seřadit podle priority. 

Body celkem 87 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  4. 9. 2015 
Jméno a příjmení, podpis 

Jaroslav Vacek 
 
 

 
 


