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Předložená diplomová práce má 68 stran autorského textu členěného do pěti hlavních 

kapitol. Vzhledem k tématu a rozsahu předložené práce je odkazovaná literatura přiměřená co 

do počtu, je aktuální a relevantní k tématu, je ale výlučně domácí provenience. Přílohy 

dokumentují šetření a obsahují testy i dotazník.  Text graduační práce je stylisticky kohezní, 

jeho uspořádání je v souladu s obecnými požadavky na práce tohoto druhu i se záměry 

autorky. 

Tematicky je diplomová práce zaměřena na popis alkoholismu, uvedení možností 

sociální práce s klienty závislými na alkoholu a zpracování problematiky primární prevence, 

respektive programů sociální práce s klienty závislými na alkoholu.  

Teoretické zpracování tématu odpovídá úrovni současného vědeckého poznání v této 

oblasti, autorka se opírá o nezpochybnitelné bibliografické zdroje. Celkově je předložený text 

pečlivě zpracovaný, opírá se o bohaté informační zdroje, je precizně formulovaný a 

odkazovaný na autory, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či mnoha dílčím 

závěrům. Oceňuji velice precizní a vnitřně obsahově propojený text práce zaměřený na 

základní pojem zavislostí, faktory a vývoj závislosti, koncepci sociální práce se závislým 

klientem, metodiku prevence se zaměřením na specifika závislostí se začátkem v období 

mladosti a adolescence a popis rodiny jako základu účinné prevence závislosti na alkoholu.  

Výzkum nebo lépe šetření zaměřené na sběr a analýzu názorů zkušených sociálních 

pracovníků pracujících s uvedenou klientelou je metodologicky správně strukturovaný. 

Hypotézy jsou velice všeobecné (jejich verifikace je všeobecně předpokládatelná) a jednotlivé 

otázky z on-line dotazníku jsou poměrně všeobecné. Přesto získané výsledky šetření a jejich 

interpretace lze odborně akceptovat. 

Poznámky k textu: 

 Název kapitoly č. 5 je problematický. Pojmenování kapitoly jako: „Praktická část – 

dotazníkové šetření“ má pouze pomocný charakter a název má být konkrétní: 

například „Zjišťování zkušeností a názorů sociálních pracovníků na stav alkoholové 

závislostí v současné populaci mladistvých“   



 Doporučuji u obhajoby podrobněji popsat metody motivace pro nespolupracující 

závislé klienty. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací velmi dobře. 

 

V Praze 27. 7. 2013                                            Beáta Krahulcová 

 

 


