
Název práce: Které aspekty motivují klienty výměnných programů k léčbě 

Jméno studenta: Jana Molnárová 

Oceňuji porovnání názorů s autory Kalina a Soukup na str. 27 v kapitole Motivace. Také téma bc. práce je zajímavé a 

aktuální.  

Práce se  zaměřuje na aspekty motivující klienty, ale nevidím zde rozvinuté téma, které autorka zmiňuje pouze jednou 

větou na str. 28.  U závislých klientů hraje velkou roli v procesu úzdravy také přizvání rodinných příslušníků a 

blízkých.   

Autorka také blíže nepopsala, jak konkrétně pracují v Havlíčkově brodě a v Nechanicích v psychiatrické nemocnici, 

pouze zmiňuje strukturovaný program, bohužel nevíme, jak funguje. Autorka stále používá neaktuální termín 

„léčebny“. 

V kapitole 2. chybí alespoň základní typy dělení motivace. V kapitole 6. autorka zmiňuje převážně citace jednoho 

autora, chybí mi zmínka o aplikačních místnostech. V kapilote 3. o motivačních rozhovorech autorka neuvádí 

jednotlivé principy MR. Pro čtenáře, může být zavádějící, jak princip MR probíhá.  

Až v závěru práce se dozvíme o činnostech služeb, kde výzkum probíhal. Činnosti centra jsou ve výzkumné části 

popsány vágně. Popis aktivit služeb, by si zasloužil ucelenější přehled. 

Hodnocení: 

E 

Zdůvodnění, závěr: 

V praktické části si autorka vytyčila ambiciózní cíl, konkrétně: Cílem mé práce je zjistit, které faktory vedou u závislých 

klientů k-center k rozhodnutí se jít léčit a jak pracovníci k-center pracují se závislými. Výzkum je proveden se 3 

pracovníky formou rozhovoru, chybí konkrétní data – výroční zprávy, počty uživatelů. Co znamená, že „většina 

jde do léčebny?“  

U výzkumné otázky  na str. 41 Další otázka byla zaměřena na to, jaký typ léčby klienti k-center preferují. Všichni 
pracovníci uvedli jako nejvyužívanější typ léčebného zařízení, léčebnu.  
Odpovědi jsou uváděny 2x. Chybí mi číslování jednotlivých výzkumných otázek, nebyla dodržena jednotná velikost 
písma. 
 
Autora si klade na začátku  za cíl: To vše chci zjistit prostřednictvím rozhovorů s pracovníky k-center a analýzou 
jejich výpovědí a porovnáním s tím, co mám v teoretické části. Ovšem analýza s teoretickou částí v práci chybí. 
 

Autorka nevyužila potenciál rozhovorů, pro svůj výzkum. Doporučuji si přečíst v příloze rozhovory a odpovědi 

respondentů. Teprve potom si čtenář může udělat ucelený přehled o práci v k – centrech. 

Náměty k diskuzi při obhajobě: 

Uveďte principy motivačních rozhovorů, jak probíhají v praxi?  

Doporučuji / nedoporučuji k obhajobě: 

Doporučuji 

 
 


