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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce byl jasně formulován již v úvodu práce – zjistit jaké jsou možnosti sociální pomoci u 
osob s bipolární poruchou z hlediska sociální práce. Vzhledem k tomuto zaměření zvolila 
studentka jako metodu zkoumání formu případových studií – kazuistik, které následně 
zpracovávala formou jejich analýzy. Zvolená metoda se, vzhledem k určité intimitě tématu, 
jeví jako adekvátní. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka prokázala, že dovede odpovídajícím způsobem pracovat s odbornou literaturou, 
stavěla proti sobě názory různých autorů na danou problematiku a snažila se tyto zobecnit. 
Odborné zdroje uváděla v práci i v seznamu odborné literatury rovněž odpovídajícím 
způsobem, odborných titulů je dostačující počet. Odpovídajícím způsobem pracovala i 
s internetovými zdroji. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni, studentka prokázala jak dobrou 
znalost odborné terminologie, tak i velmi dobrou orientovanost v dané problematice. Práce 
je dobře strukturována, jednotlivé kapitoly jsou vyvážené a dobře na sebe logicky navazují. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Vzhledem k tomu, že problematika bipolární poruchy v kontextu sociální práce a sociální 
pomoci nebývala často zpracovávána, je zvolené téma originální, má i praktický dosah a 
odpovídá studovanému oboru. Poznatky, které studentka získala, jsou přínosné pro praxi, i 
když některé nejsou zcela pozitivní. Kladně hodnotím uvedení kontaktů na pracoviště, které 
poskytují odbornou pomoc nemocným bipolární poruchou. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce tak studentka splnila, cíl i závěry jsou jasně formulovány. Postup řešení odpovídal 
zvolené metodice zpracování, i když metodologická část mohla být hlouběji rozpracována. 
Vcelku ale zvolený postup a vyvozování závěrů odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 
Pozitivně hodnotím zejména obsáhle popsané možnosti sociální práce s osobami s bipolární 
poruchou a popis poskytovaných služeb. Rovněž pozitivně hodnotím návrhy na řešení 
problematiky nemocných z hlediska sociální práce, které studentka uvedla v rámci kazuistik. 
Shrnutí výsledků a diskuze je rovněž velmi dobře zpracována, pozitivně hodnotím i návrhy 
k řešení v závěru práce. K zpracování daného tématu se studentka stavila velmi aktivně, práci 
často konzultovala, dané téma zpracovávala se zájmem o danou problematiku. 
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Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Co sama vnímáte jako největší praktický přínos své práce? 


