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Věcný přínos práce: Předložená bakalářská práce se zabývá velmi potřebným a zajímavým 

tématem zdravotně - sociální politiky, které je však v českém prostředí poněkud opomíjeno. Výběr 

tématu považuji za přínosný a cenný. Práce je navíc pečlivě zpracovaná, a to jak po stránce věcné, 

tak formální a přináší řadu nových zjištění.

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Výzkumné otázky jsou formulovány 

jednoznačně a jsou provázány s dílčími cíli práce. V průběhu práce dochází k zodpovězení všech 

výzkumných otázek a naplnění cílů práce. 

Struktura práce, teoretické koncepty a použité metody: Předložená práce je logicky

strukturovaná a obsahuje všechny části dle požadavků kladených na zpracování bakalářské práce. 

Autorce bych ale vytkla nepropracovanost ve vymezení výzkumného problému. Z úvodního textu 

(úvod a vymezení předmětu zkoumání) je sice možné vycítit, kam a proč se bude autorčino 

zkoumání ubírat, ale postrádám jednoznačnou formulaci výzkumného problému. 

Z textu je zřejmé, že autorka postupovala při tvorbě své práce s rozmyslem, jednotlivé části práce 

na sebe navazují, práce působí kompaktně. 

Teoretická část práce je poměrně rozsáhlá, kapitola 3.1 až příliš podrobně hovoří o neziskových 

organizacích a neziskovém sektoru bez ujasnění vazby na svépomocné organizace. Vymezení 

názvosloví svépomoci a svépomocných organizací je uvedeno až v empirické části práce (kapitola 

5. 2 – 5.4).

Kapitola věnovaná vysvětlení použitých metod je pečlivě a dobře zpracovaná. V průběhu práce pak 

autorka zdařile uvedené metody užívá. 

Věcná správnost a způsob argumentace: Autorka používá přesvědčivou argumentaci podloženou 

relevantními zdroji. Autorka dobře využívá zjištění získaných provedením rozhovorů a pracuje i 

s kontextem zkoumané problematiky. Argumentačně slabší je závěr práce, zde mohla autorka více 

těžit z předchozích zjištění.



Formální zpracování: Stylisticky a formálně je práce poměrně kvalitně zpracovaná, jazyk práce je 

srozumitelný. Také s literaturou pracuje autorka dle norem. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“ až „velmi dobře “ dle průběhu obhajoby práce.

Pro obhajobu práce navrhuji, aby se autorka zamyslela nad rolí Evropské unie ve zkoumané 

problematice. Jaký vliv má integrační proces v rámci EU na postavení svépomocných organizací? 

Příkladem by mohla být péče o pacienty se vzácným onemocněním (jedna z respondentek má 

s tímto onemocněním zkušenost).
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