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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je specifikován již v úvodu práce a zmíněn i v anotaci. Autorka se zajímala o sociální 
dopady závislostí na rodinu závislého a na možnost opory při léčbě ze strany rodiny. Čerpala 
podklady pro svou práci v organizaci, kde absolvovala svou odbornou praxi, takže údaje jí 
získané jsou odpovídající zejména pro toto zařízení, což si uvědomuje. Použitá metoda 
dotazníkového šetření je adekvátní bakalářské práci a zvolenému tématu.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala, že je schopna odpovídajícím způsobem pracovat s odbornou literaturou, 
jejíž počet odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Literární zdroje jsou uváděny víceméně 
správným způsobem v textu práce a i v seznamu literatury, ne vždy ale úplně jednotně, 
důsledně a systematicky.   
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je rovněž na víceméně odpovídající úrovni bakalářské práci, 
některé kapitoly jsou ale méně vyvážené. Nicméně struktura bakalářské práce je dobrá, 
kapitoly na sebe logicky navazují. Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v daném tématu 
plynoucí z jejího dlouhodobého zájmu o danou problematiku.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma bývá poměrně často zpracováváno a  sociální dopady závislostí je téma 
poměrně široké, autorka se jej pokusila zúžit na dopady závislosti na rodinu a možnost 
podpory z její strany. Některé získané poznatky jsou pro praxi přínosné a zasloužily by si 
podrobnější zpracování.  
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce byl z velké části splněn, zejména co se týče možnosti podpory ze strany rodiny, 
sociální dopady na rodinu byly předvídatelné, nicméně byly prací autorky rovněž potvrzeny. 
Občas se ale autorka odchylovala od cíle své práce. Autorka celkově získala velké množství 
informací, které se jí následně obtížněji zpracovávaly, což je ve výsledku práce znát. Získané 
závěry nelze z výše uvedených důvodů zobecnit, čehož je si ale autorka vědoma. Teoretická 
část práce je poměrně dobře zpracována, v praktické měla autorka určité potíže se shrnutím 
a interpretací výsledků, i diskuze a závěr jsou zpracovány jednodušším způsobem, což ale 
rovněž není závažnou překážkou obhájení práce. 
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