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 Autorka se ve své diplomové práci zabývá možnostmi sociální práce u lidí s abúzem 

alkoholu. Téma je, vzhledem ke stále se zvyšující spotřebě alkoholu v naší společnosti, velmi 

aktuální. Zvolené téma je rovněž odpovídající danému studijnímu oboru.  

Autorský text má rozsah 68 stran. Práce je členěna na část teoretickou, ve které se 

autorka zabývá fenoménem alkoholismu i z hlediska historického, popisuje vznik závislosti 

na alkoholu a důsledky alkoholismu pro člověka jak po stránce psychické, tak i sociální. 

Velká část diplomové práce je věnována možnosti sociální práce se závislým klientem, což 

považuji za velmi cenné. Dále se autorka zaměřuje i na současný trend primární prevence, 

zejména u dětí a mládeže, což je rovněž přínosné. V praktické části diplomové práce použila 

autorka dotazníkové šetření, což je vzhledem ke zvolenému tématu odpovídající. Práce je 

doplněna seznamem použité literatury, která je co do počtu odpovídající a jedná se i o časově 

aktuální zdroje. Autorka ale čerpala pouze z domácích zdrojů. Práce je doplněna přílohami, ve 

kterých jsou uvedeny použité dotazníky zaměřené na stanovení míry závislosti na alkoholu. 

Rozsah práce je přiměřený a odpovídá požadavkům na vypracování diplomové práce. 

 Teoretická část práce je přehledně zpracovaná, dobře strukturovaná a logicky 

uspořádaná. Jednotlivé kapitoly jsou vyvážené, logicky na sebe navazující. Oceňuji zejména 

zaměření na možnosti primární sociální práce v této oblasti. Autorka prokázala schopnost 

adekvátně používat odbornou literaturu, práce je zpracovaná na základě aktuálních zdrojů a je 

odpovídající jak po stránce obsahové, tak formální. Citace v textu jsou přiměřené, formálně 

správné, jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Autorka adekvátně užívá 

odbornou terminologii a prokazuje tak dobrou znalost odborného jazyka. Celkově tak autorka 

prokázala souhrnnou a velmi dobrou informovanost o zvoleném tématu. 

 V praktické práci bylo použito dotazníkové šetření zaměřené na zkoumání názorů 

zkušených sociálních pracovníků, kteří se zabývají prací s alkoholově závislými. Zpracování 

získaných výsledků je poměrně precizní, závěry ze získaných poznatků jsou adekvátně 

vyvozeny a kvalitně zpracovány i po stránce formální. 

 Cílem práce bylo prokázat, že sociální práce má potenciál řešit problematiku závislosti 

na alkoholu zejména v oblasti primární prevence závislosti, konkrétně ve věkové kategorii 



dospívajících – ne tuto věkovou kategorii bylo zaměřeno i dotazníkové šetření. V závěrech 

dotazníkového šetření je ale spíše popisována míra ohrožení mladistvých fenoménem 

alkoholismu, zmiňován je i vliv rodiny na vztah mladistvých k alkoholu a možnosti 

preventivních programů na školách – zde se autorka mírně odchýlila od původního zaměření 

práce, což ale kompenzuje v závěru práce, kde opět více zpracovává téma sociální práce v této 

oblasti. 

 Autorka se daným tématem zabývala dlouhodobě, což se odráží v preciznosti jejího 

zpracování. Práci konzultovala e-mailovou formou a i osobně.  

  

Předložená diplomová práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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