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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka svůj cíl práce i použitou metodiku zpracování tématu bakalářské práce zvolila  
vzhledem k řešenému tématu práce vhodně. Zaměřila se zejména na popis a analýzu cílové 
skupiny, to znamená klienti s drogovou závislostí a diagnostikovanou schizofrenií. Pečlivě 
zpracovala teoretický základ nastudované problematiky a současně využila i osobních 
zkušeností. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka odbornou literaturu nastudovala a snažila se publikované odborné obsahy použít 
v celém textu předkládané bakalářské práce. Seznam použitých informačních zdrojů 
odpovídá požadavkům bibliografické normy, odkazované publikace jsou domácí i zahraniční 
provenience, jsou všechny k tématu relevantní a aktuální. Studentka podrobně zpracovala 
historii a současnost psychoaktivních látek, zvláště pak mapovala situaci v současnosti v 
České republice. Vymezila závislosti dle druhu psychaktivity užívaných látek, některé léky a 
zejména pak alkohol.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Studentka velmi správně vymezila základní terminologii v oblasti zdravotního postižení 
klientů, typologii dle míry postižení, popsala poskytované služby.   
Jako oborový základ pro výzkumné šetření si zvolila sociální fungování a jeho ovlivnění 
psychoaktivními látkami. Výzkumnou otázkou poněkud mění obvyklý úhel pohledu na tuto 
část drogově závislých klientů: „Jak různě pozitivně ovlivňuje užívání omamných a 
psychotropních látek sociální fungování u lidí s diagnostikovanou schizofrenií“. 
Struktura textu v teoretické i praktické části práce je metodologicky správná, dotazování 
pokrývá parametry základního výzkumu, metodika, etické aspekty výzkumu i definované 
úkoly jsou smysluplné a ověřitelné, zpracování získaných dat výborné, závěry a doporučení, 
jež vyplývají z výzkumu, odpovídají stanoveným cílům. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Lze konstatovat, že studentka splnila cíle práce a formulovala podnětné závěry.  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce  
1.Popište podmínky v jakých byly rozhovory s klienty realizovány. 
2. Který z modelů pracovní terapie a rehabilitace se vám jeví jako nejefektivnější? 
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