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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je stanoven již v úvodu práce a z poměrně širokého zaměření – popsat sociální 
aspekty poruch příjmu potravy, jej autorka zužuje na oblast komunikace nemocného s jeho 
nejbližším sociálním okolím (rodinou) a efektivitu pomoci nemocnému z této strany. 
Zaměření práce vychází z dlouhodobého zájmu autorky o danou problematiku a z její 
odborné praxe. Jako metodu zkoumání využila strukturovaných rozhovorů s nemocnými a 
jejich rodinnými příslušníky a jejich následnou analýzu. Vzhledem k citlivosti této 
problematiky byl zvolený postup adekvátní.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice a schopnost pracovat 
s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji a rovněž využívat odbornou 
terminologii. Počet uváděných literárních zdrojů je velmi rozsáhlý, použité zdroje jsou 
aktuální a jsou uváděny víceméně odpovídajícím způsobem v textu (jen občas nebyla autorka 
v uvádění literárních zdrojů jednotná a důsledná) i v seznamu použité literatury. Pozitivně 
hodnotím i velké množství použité cizojazyčné literatury, ať už článků, tak i využití odborné 
publikace.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni, autorka prokázala, že umí 
odpovídajícím způsobem využívat odbornou terminologii, jen některé kapitoly jsou méně 
obsahově vyvážené. Zpracování je na velmi dobré úrovni a je plně odpovídající bakalářské 
práci. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Téma poruch příjmu potravy je sice často zpracováváno, ale jedná se o téma stále aktuální a 
přínosné. Pozitivem je zúžení na problematiku komunikace v rodině a podpory rodiny 
v léčbě. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíle práce byl do určité míry splněn – autorka popsala problematiku komunikace v rodině 
nemocných PPP a zčásti i efektivitu podpory ze strany rodiny. Bohužel vzorek respondentů 
byl příliš malý, aby bylo možné závěry zobecňovat, což si autorka uvědomuje.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Popište, jaké metody práce využívají sociální pracovníci v zařízeních poskytující pomoc 
osobám s PPP. 
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