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     Studentka zvolila vysoce aktuální a pro obor sociální práce potřebné téma.

     Předložená bakalářská práce čítá 50 stran autorského textu a je členěna do šesti hlavních kapitol.

V Úvodu studentka uvádí motivaci k výběru tématu a formuluje cíl práce. V první kapitole stručně 

popisuje alkohol jako chemickou látku a jeho výrobu, ve druhé kapitole se věnuje závislosti na 

alkoholu, předkládá definice a teorie vzniku závislosti. Následně uvádí některé možnosti léčby 

závislosti na alkoholu. Ve třetí kapitole se věnuje obecně významu a funkcím rodiny, dále pak 

podrobně rozvádí téma problematiky soužití s alkoholikem v rodině. V páté kapitole velmi stručně 

zmiňuje některé možnosti sociální pomoci rodině se závislým členem. Pro dokreslení tématu 

předkládá v šesté kapitole případové studie osob závislých na alkoholu.

     Předložená práce má dobrou strukturu, kapitoly na sebe logicky navazují. Použitá literatura je 

dostatečná a aktuální. Jazyková úroveň práce je dobrá, až na občasné gramatické chyby.

Připomínky: 

- Tabulky a grafy v první kapitole jsou aktuální a mají výpovědní hodnotu samy o sobě,      

           ale je zvykem je v odborném textu doprovodit slovní interpretací a odkazovat na ně.

- Z textu (byť velmi čtivého a výstižného) není vždy zcela zřejmé, zda se jedná o   

           pozorování autorky, či o interpretaci přečteného textu (např. s. 30-35, 40…)

- Odkazy v textu jsou nejednotné (někde pod čarou, jinde v textu v závorce…)

- V Seznamu literatury nenacházím odkazy na některé citované autory (např.: Dunovský –     

s. 27, Balcar a kol - s. 30….Moore - s. 39) či zdroje (např.: údaje OSPOD - s. 27, SZO –   

s. 32….a další). 

- Seznam literatury není řazen abecedně. 

- V literatuře postrádám především některou z publikací zakladatele české protialkoholní 

léčby – doc. J. Skály, jehož ale v textu sekundárně citujete (s. 28).

Podnět k obhajobě:

- Vyjmenujte služby, které lze v rámci sociální práce nabídnout rodině s agresivním 

alkoholikem

Bakalářskou práci hodnotím:                                     velmi dobře

V Praze, dne:      25.8.2015                                                                                  J. Ondrušová




