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„Sexualita uživatelů marihuany“ 
   

 Téma předložené disertační práce pokládám za velmi aktuální a cenné. Autorka 

předkládá rozsáhlou výzkumnou studii, včetně teoretického ukotvení, která má bezesporu 

interdisciplinární charakter.  Autorka se touto problematikou zabývá již dlouhou dobu, což 

dokládá i návaznost na její diplomní práci. 

 

 Teoretickou část práce pokládám z hlediska volby témat dílčích kapitol za vhodně 

strukturovanou a propracovanou ve vztahu následnému výzkumnému šetení. Autorka čerpala 

z množství naší i zahraniční literatury, včetně internetových odkazů. Celý text je psán velmi 

čtivou podobou a jednotlivé kapitoly jsou proloženy množstvím dosavadní výzkumů v této 

oblasti realizovaných a publikovaných. Za stěžejní považuji kapitolu 4. (str. 22 – 38), která je 

významná pro následnou tvorbu hypotéz pro realizovaný výzkum a rovněž kapitolu 5. (str. 39 

– 43), kde jsou zohledněny výsledky výzkumu z roku 2010. 

 

 Vymezení problému a cíle empirické části jsou uvedeny na str. 43. Autorka si 

stanovila 6 základních cílů, které pak konkretizuje v podobě 48 hypotéz. Autorka v této části 

práce popisuje metodologických rámec svého výzkumu, včetně okolností sběru dat. Názorně 

popisuje základní charakteristiky výzkumného souboru a použité metody sběru a zpracování 

dat. Výsledky svého výzkumu autorka shrnuje v podobě tabulek a grafů s komentáři. 

V kapitole 10.2 se autorka v rámci výsledků vrací ke stanoveným hypotézám, které statisticky 

prověřuje a vyjadřuje se k jejich přijetí či zamítnutí.  

  

 Tuto část práce považuji rovněž za kvalitně zpracovanou a dobře strukturovanou. 

Užité metody pro analýzu dat pokládám za adekvátní. V přílohách autorka uvádí celé znění 

užitého dotazníku, který tvořil základní osu výzkumného šetření. Velmi si cením rozsáhlé a 

podrobného zpracování  kapitoly „Diskuse“. Autorka se zde vyjadřuje k získaným výsledkům 

a dává je do souvislosti s vybranými publikovanými výzkumy. Rovněž na několika úrovních 

pojednává o limitech svého výzkumného šetření.  

 

 V rámci obhajoby prosím autora, aby se autorka vyjádřila k následujícím podnětům: 

Která zjištění, vycházející z množství hypotéz, autorka osobně pokládá za významná 

(případně ji samotnou překvapily)?   

Jaký směr dalšího výzkumu v této oblasti vnímá autorka jako přínosný? 

Kde případně vnímá autorka využití výsledků výzkumného šetření v psychologické praxi? 

 

 

Předložená disertační práce, dle mého názoru, byla zpracována na požadované 

teoretické a metodologické úrovni a splňuje nároky kladené na disertační práci. Způsob, 

jakým autorka o své práci referuje, je přehledný, srozumitelný a čtivý.  

Disertační práci Mgr. Alex Schneider Hrouzkové pokládám za velmi zdařilou a 

ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji klasifikaci: prospěla.  
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