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Téma práce: Motivace mužů bez přístřeší k ústavní léčbě závislosti na alkoholu 

v Psychiatrické nemocnici Bohnice 

 

Cíl práce: Popsat ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Bohnicích a představit výzkumy, 

které si kladly za cíl zjistit statistické údaje o léčbě, blíže poznat motivaci a postoje mužů 

bez přístřeší, kteří léčbu absolvují 

 

 
 

1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle  x   

Vyváženost teoretického výkladu     

a praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

x 

 
   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
x    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
 x   

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 
 x   

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

 

x 
   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

 

x 
   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

2. Slovní hodnocení   
 

Téma velmi aktuální, diskutované a přínosné pro praktický život. 

Práce propracovaná, promyšlená, logicky členěná, zajímavá, kvalitní. Autorka přímo pracuje 

v PN Bohnice a má rozsáhlé zkušenosti, což je velmi cenné. Využila bohaté odborné zdroje. 



Teoretická část je přehledná, logická, věcná, je znát autorčinu výbornou orientaci v oboru a 

v problematice. 

Praktická část obsahuje šetření na reálném pracovišti, analýzu dat, 5 polostrukturovaných 

rozhovorů s klienty. 

Uvádí velmi zajímavé informace i ze zahraničí. 

Velice oceňuji velkou angažovanost autorky v tématu a problematice. 

 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě : 
1/ Co Vás při tvorbě práce nejvíce překvapilo? 

2/ Jaká byla Vaše hlavní motivace k výběru tématu? 

3/ Jak můžete práci využít v praxi? 

4/ Jak se Vám v práci s těmito klienty daří? Co je nejobtížnější? 

5/ Jak hodnotíte kvalitu pomoci alkoholově závislých lidí bez přístřeší v ČR Vy osobně?         

Co byste vylepšila? 

 

 

 

4.  Bakalářská  práce    je      doporučena k obhajobě. 

 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 
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