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Obsah práce odpovídá zvolenému tématu. Autorka se zabývá podporou rodiny při realizaci léčby
závislosti na alkoholu v psychiatrické léčebně s výzkumným záměrem zmapovat podporu pacienta ze
strany jeho rodiny. Práce zcela koresponduje se studovaným oborem zdravotně-sociální pracovník.
Práce je členěna do dvou hlavních částí – teoretické a výzkumné. Práce splňuje požadovaný rozsah
kladený na tvorbu bakalářské práce.
V teoretické části autorka prokázala schopnost logického členění i návaznosti kapitol s využitím řady
zdrojů informací k tvorbě teoretického zázemí své práce. Místy se v práci vyskytují gramatická a
stylistická pochybení, např. str. 23 obsahuje různé formáty písma.
V části práce prezentující výzkumné šetření bych uvítala detailnější zamyšlení a objasnění
výzkumných výsledků, co konkrétně jimi autorka zamýšlela sdělit. Např. str. 61: „…V dnešní době
internetu a moderních technologií je stále upřednostňován a respondenty kladně hodnocen přímý
osobní kontakt, jenž poskytuje na prvním místě hlavně pozitivní pocity, které podporují zdárný průběh
léčby“. Co znamenají „pozitivní pocity“? Také obsažená tvrzení postrádají citace odborných zdrojů.
Z předložené práce lze vyčíst přístup autorky zpracovat danou problematiku s osobním zaujetím a
citem pro téma. Práci považuji za standardně přínosnou pro studovaný obor a doporučuji k obhajobě.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Uveďte prosím konkrétní pozitivní pocity pacienta, které podporují zdárný průběh léčby
v souvislosti s přímým osobním kontaktem s rodinou v průběhu léčby. Zároveň prosím uveďte
odbornou literaturu, ze které čerpáte tyto informace.
2. Ve vztahu ke studovanému oboru se prosím pokuste nastínit možnosti využití výsledků vašeho
výzkumné šetření v praxi zdravotně sociální práce.
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