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Předložená bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické (vlastní výzkumné šetření).
V teoretické části bakalářské práce autorka prezentuje informace, které se vztahují k tématu.
V textu je patrná vnitřní linie – tzn. jednotlivé kapitoly na sebe navazují a rozvíjejí sledované
téma. Kladně hodnotím to, že když studentka popisuje např. metody sociální práce (tj. kapitola
3), nepopisuje tyto metody pouze na obecné rovině sociální práce, ale prezentované
informace dává do kontextu právě sociální práce ve zdravotnictví.
Autorka práce v textu odkazuje na použitou literaturu, pouze v několika málo případech
nalézáme odkaz na literaturu až na další straně. Tzn. doporučil bych, aby zvláště u rozsáhlejších
odstavců, citovaných např. z jednoho zdroje, byly odkazy na použitou literaturu na vícero
místech, nikoliv až na konci citovaného odstavce.
Použitá literatura je relevantní k tématu práce, i když v některých ohledech by bylo určitě
možné použít literaturu novější – primárně např. v případě, kdy autorka definuje základní
témata (např. k tématu „komunitní práce“ je určitě dostupná novější literatura).
V rámci praktické části práce jsou prezentovány poznatky z vlastního výzkumného šetření.
Metodika výzkumu je popsána celkem srozumitelně a přehledně, kladně také hodnotím
prezentaci dat. Doporučil bych však, aby autorka při prezentování dat zjištěné informace více
komentovala. V prezentaci převládají přímé výpovědi respondentů, které zjištěné informace
poměrně dobře ilustrují, ale prezentace dat by neměla být převážně postavena jen na těchto
výpovědích – očekával bych spíše rozsáhlejší interpretaci zjištěného ze strany autorky.
V závěru práce je zařazena „Diskuze“, ve které autorka porovnává svá zjištění s dostupnou
odbornou literaturou. Příliš však nerozumím tomu, proč v této kapitole používá jiný způsob
odkazování na použitou literaturu.
Práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji
klasifikaci B.
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