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Téma a zaměření práce: práce přispívá k řešení aktuálního společensky závažného
tématu s bezprostřední vazbou na studovaný obor.
Cíl práce: je formulován výstižně a jednotně v úvodu, jeho plnění je hodnoceno
v kap. 4.8 „Závěr výzkumného šetření“. Přínosné je rovněž dobře zpracované
“Zadání“, které umožnilo diplomantce samostatně realizovat průzkumné setření.
Teoretická část práce: autorka vychází z přehledného „Obsahu“ a na čtyřiceti
stranách textu prezentuje tři oblasti, které považuje pro bližší charakteristiku tématu
za významné. Text celé teoretické části je zpracován velmi zodpovědně. V široké
míře jsou využívány citační odkazy na renomované současné autory, které autorka
často doplňuje vlastními názory a poznatky. Tematicky vhodně uspořádaný text,
spolu se srozumitelným vyjadřováním autorky, je velmi hodnotnou součástí
diplomové práce a jako celek tak dává reálné předpoklady pro následné průzkumné
šetření.
Výzkumné šetření: autorka respektuje hlavní cíl práce a na jeho základě formuluje
výzkumný problém i cíle dílčí, které jsou základem pro stanovení tří hypotéz. Jejich
stručné zdůvodnění je opřeno především o „domněnku autorky (H1 a H3), ale dobře
zpracovaná teoretická část dávala širší možnosti pro kvalifikovanější oporu (např. str.
33 Fischer, str. 34 Vláda ČR, str. 43 Smékal, str. 45 Nešpor).
Podkladem pro kvantitativní průzkumné šetření byl dotazník patrně vlastní
konstrukce (viz Příloha, 19 položek, 240 respondentů, věk 15 až 20 let). Jeho
struktura je dostatečně diskutována v kap. 4.2 „Metoda výzkumného šetření“, chybí
však údaj o pilotáži mezi respondenty. Jako doplňkovou metodu autorka zvolila ještě
stručné kvalitativní šetření formou řízených strukturovaných rozhovorů se 6
adolescenty (kap 4.7 str. 70). Její zařazení bylo přínosné. Získaná data byla utříděna
a vyhodnocena, výsledky jsou prezentovány podle jednotlivých položek
dotazníkového šetření prostřednictvím grafů a komentářů. Ve svém souhrnu
představují poměrně širokou paletu zajímavých postojů a názorů současné mladé
generace. Tabulky avizované na str. 54 v práci chybí, nejsou ani v příloze. Jediná
tabulka v textu na str. 52 vyžaduje vysvětlení pojmů.
Verifikace hypotéz je náplní kap. 4.6 a 4.8 „Závěr výzkumného šetření“. Podle
vlastního šetření zde autorka dokládá, že více než polovina respondentůadolescentů uvedlo, že reklama na alkohol může ovlivnit jak postoj jedince
k alkoholu, tak i míru jeho konzumace. Navíc více než polovina z nich má k alkoholu
kladný vztah.

Využitelnost pro a praxi: nezodpovězená zůstává otázka, jak na tuto zjištěnou
skutečnost reagovat a jaká účinná opatření v praxi realizovat. Můžete se z vlastní
zkušenosti k této problematice vyjádřit?
Formální stránka: rozsah textu je pro diplomovou práci plně dostatečný (70 stran
textu s grafy a 9 stran příloh). Práce je psána čistě a přehledně, vyjadřování autorky
je srozumitelné. Přesto však pozornosti autorky unikly dvě hrubé chyby (str. 51 a 61).
Seznam použité literatury: zahrnuje 50 publikací využívaných často v teoretické
části v rámci citačních odkazů. Jedná se o široký soubor různých druhů převážně
aktuálních zdrojů včetně internetových pramenů
Připomínky k obhajobě.
1. Otázka č. 14, str. 67: pojmy“ náctiletí a mladiství“ jsou bez vysvětlení.
2. Jakou roli při dotazníkovém šetření v této diplomové práci má základní soubor
uvedený na str. 51?
3. Většina sloupcových grafů v diplomové práci je v atraktivním, esteticky zajímavém
tříbarevném provedení. Problém je však v tom, že členění získaných údajů podle
pohlaví není nikde v textu diskutováno ani dále využito, není rovněž součástí
hypotéz! Proč je tedy v práci zařazeno?
Závěr: Přehledná diplomová práce je zpracována podle nároků na odborný text
s pečlivě uspořádanou a citačně doloženou teoretickou částí. Realizované výzkumné
šetření podpořilo plnění cíle práce a hypotéz, dávalo však další možnosti využití.
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