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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Autorka zpracovává ve své bakalářské práci náročné téma pod názvem „Využití 

terapeutických metod v Psychiatrické léčebně návykových látek v Nechanicích“. Náročné již 

proto, že problematika psychoterapie není v rámci výuky HS zařazena.  

Teoretická část vymezuje související pojmy – definuje pojem psychoterapie, uvádí její druhy. 

Další kapitola s názvem „Druhy závislostí“ je vzhledem k tématu práce rozpracována velmi 

povrchně. Celkově teoretická část práce je kompilací z literatury bez hlubšího vhledu autorky. 

Cílem výzkumné části práce je zjistit, jak probíhá individuální i skupinová léčba s klienty 

závislými na návykových látkách a to na základě polostrukturovaných rozhovorů se 

zaměstnanci léčebny, konkrétně s dvěma psychology a sociální pracovnicí. Některé odpovědi 

jsou ovlivněny zřejmě subjektivním názorem konkrétního odborníka. Jedná se v podstatě o 

deskripci každodenního fugnování léčebného a časového režimu dne v léčebně.  

Práci hodnotím jako dobrou.  

 

 

Otázky pro diskusi: 
1) Popište druhy expresivní terapie. 
2) Jak je možné zjišťovat účinnost psychoterapie? 

 
 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) dobře 
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