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Bakalářská práce má 48 stran autorského textu a jednu přílohu. Autorka se ve své práci 

zaměřuje na poměrně úzkou problematiku hráčů pokeru jako formu závislostního chování. 

Tímto je práce velmi originální a lze říci, že snad nebyla v takovéto podobě zpracována. 

Z hlediska sociální práce, kde je často řešena problematika patologického hráčství, se jedná i 

o téma aktuální. 

Cílem práce je nejen popsat problematiku patologického hráčství, ale i zaujmout stanovisko 

k problému, zda je poker hazard nebo neškodný sport. 

Práce je logicky dobře strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují, jsou vyvážené, 

někdy ale až příliš stručné. Autorka v teoretické části prokázala, že dokáže pracovat 

s adekvátními literárními zdroji a vyvozovat z nich odpovídající závěry a to zejména 

v kapitolách věnujících se vnímání pokeru jako hazardní hry a kapitol upozorňujících na 

možnost vzniku závislosti a osobnostních vlastností patologického hráče.  

Vzhledem k úzkému zaměření práce použila autorka jako výzkumnou metodu případovou 

studii patrně již závislého hráče pokeru – z tohoto pohledu se jeví zvolená metoda nejen jako 

vhodná, ale i adekvátní. Pro získání informací byla použita metoda nestrukturovaného 

rozhovoru. Výpověď pak autorka porovnala s výpověďmi patologických hráčů přístupných na 

internetu. Kazuistiku prolínají úvahy o míře závislosti zkoumané osoby, což byl i cíl praktické 

části.  

Cíl práce – zhodnocení pokeru jako formy patologického hráčství byl splněn a je dostatečně 

podrobně zpracován v závěru bakalářské práce. 

Autorka uvádí rovněž dostatečný počet použité odborné literatury, která je uváděna 

v seznamu i v textu odpovídajícím způsobem. 

Autorka rovněž prokázala, že je schopna samostatně aplikovat teoretické poznatky na 

praktickém příkladu. Téma je zpracováno velmi pečlivě a je zde vidět hluboký zájem autorky 

o tuto problematiku a její rozsáhlé znalosti z této oblasti. Autorka práci často konzultovala a 



samostatně vsi vyhledávala informace. Dá se říci, že práci zpracovala s velkým osobnostním 

nasazením. 

Práci pozitivně hodnotím nejen z hlediska obsahového zpracování, ale i z hlediska formálního 

a stylistického. Práce je přehledná, stylisticky jasně formulovaná, i když místy dosti stručná. 

Cenná je i originálnost, aktuálnost tématu a poznatky, které z práce plynou. Bohužel se 

v práci poněkud ztrácí možnosti sociální práce se závislými hráči a tím i propojení zvoleného 

tématu s oborem studia. 

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

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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