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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Tato práce se zabývá společensky důležitou problematikou patologického hráčství. Je 
zpracována jak po obsahové, tak po formální stránce velmi zdařile a prakticky bez absence 
chyb. Obzvláště teoretická část zaslouží pochvalu za svou přehlednost a čtivost textu. Také 
popis metod a prezentace výsledků odpovídá dané tematice. Jedinou obecnější výtku 
směřuji k diskuzi, která je zbytečně rozvleklá a místy pouze opakuje výsledky, ačkoli 
v některých částech správně porovnává výsledky s jinými pracemi podobné tematiky. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Autorka správně používá pro hodnocení výsledků skóre dotazníků neparametrické testy, 
přesto k popisu používá průměr, ačkoliv by bylo vhodnější využít medián (případně doplněný 
o percentily). 
 
Porovnání hodnot skóre dotazníků mezi gamblery a kuřáky by si zasloužilo prostor nejen 
v diskuzi, ale i ve výsledkové části. 
 
1) Zatímco výsledné skóre dotazníku CPSI se významně liší mezi kuřáky a gamblery, 
výsledné skóre testu LSCL-33 významně odlišné mezi těmito skupinami nebylo. Máte nějaké 
vysvětlení pro tento rozpor a je podle vás tedy významný rozdíl ve výskytu symptomů 
temporolimbické dysfunkce mezi těmito skupinami? 
 



2) Uvádíte, že patologické hráčství se často kombinuje s drogovou závislostí. Existují 
informace, jestli je tato koincidence častější u některé konkrétní drogy (omamné látky)? 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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