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     Předložená bakalářská práce obsahuje 48 stran autorského textu. Přílohy jsou vhodně voleny (ale 
značí se jinak a nestránkují se). Téma práce je originální a v kontextu cílových skupin sociální práce 
potřebné. Otázka, nakolik dokázala autorka téma propojit se studovaným oborem, zůstává otevřenou. 
Cílem práce je „zaujmout stanovisko k problému, zda je poker třeba skutečně považovat za nebezpečnou 
hazardní hru“. Formulace cíle by mohla být přesnější a jazykově korektnější. V zásadě je ale srozumitelné, 
že se autorka pokusila analyzovat problematiku závislosti na pokeru tak, aby na základě relevantních 
zdrojů zdůvodnila eventuální stanoviska k tomuto jevu a uvedla možné způsoby řešení rizikových situací.
Obsah práce je strukturován nestandardně (absence podkapitol, místy nelogické řazení dílčích témat). 

     Jednotlivé kapitoly obsahují důležité informace k tématu, avšak jejich rozsah nepostačuje na 
tvorbu samostatných kapitol. Text v rozsahu necelé strany, někdy s odkazy na jediného autora, nemůže 
tvořit samostatnou hlavní kapitolu (s. 13, 24, 27). Čtrnáctá kapitola obsahuje platné možnosti prevence 
patologického hráčství. Ve výčtu aktérů prevence však autorka ignoruje obor, který studuje, a bohužel 
tak marní zdůvodnění volby svého tématu v kontextu studovaného oboru. Uvedená případová studie 
dobře ilustruje předchozí text, postrádám patřičnou strukturu šetření a přehlednější strukturu samotné 
studie (v bakalářské práci lze tolerovat). Závěrečné vyprávění působí poněkud živelně z hlediska stylu a 
formy, obsahuje však popis podstatných aspektů rizikového hráčství. 

     Studentka užila odborné zdroje v dostačujícím počtu, přínosem by byly alespoň některé zahraniční 
prameny. Užité informace jsou v textu řádně značeny. Chybou je tzv. výpiskování, kdy jsou odstavce 
formulovány v závislosti na autorech, nikoli tematicky, a působí jako studentské výpisky (co odstavec, to 
jeden autor). Internetové odkazy jsou do textu kopírovány poněkud nešetrně, ale korektnost užití byla 
zachována. Slabší je pravopisná a stylistická úroveň textu (stavba vět, slovosled). Nadbytečné jsou 
mezery mezi odstavci v textu.

Závěr:

     Předností bakalářské práce Petry Noskové je prokázaný zájem o zvolené téma a schopnost sběru 
podstatných informací. Méně zdařilá je práce s nimi (odborná kompilace). Asi největším problémem 
práce, který bohužel ovlivnil jinak slušnou kvalitu, je chybné členění kapitol. Chybějící zdůvodnění volby 
tématu vzhledem ke studovanému oboru lze napravit v průběhu obhajoby.

Navrhovaný stupeň hodnocení: velmi dobře - dobře

Otázky k obhajobě: Jaké možnosti nabízí vzhledem k závislosti na pokeru odborná sociální práce? Jaká je 
role sociálního pracovníka a jaké odborné metody a techniky sociální práce můžeme uplatnit?

Jak hodnotíte strategii tzv. nulové tolerance k hazardu? Je uplatňována v ČR?
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