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 Předkládaná bakalářská práce má 57 stran autorského textu, je doplněna jednou 

přílohou. Zvolené téma alkoholismu je sice velmi často zpracováváno, ale autorka jej 

zaměřuje úžeji na vliv na vztahy mezi členy rodiny a funkčnost rodiny postižené soužitím 

s alkoholikem. Práci zacílila na potíže v komunikaci s členem rodiny nadužívajícím alkohol a 

na změny ve fungování rodiny v běžném denním i společenském životě, dotýká se i 

finančních potíží a agresivity. Cíl práce je tedy jasně stanoven. 

 Zvolené téma je tak z hlediska celospolečenského stále vysoce aktuální a koresponduje 

dobře i se zvoleným studijním oborem, což autorka dokazuje i kapitolou věnovanou sociální 

pomoci rodinám se členem závislým na alkoholu.  

 Teoretická část práce je velmi podrobně zpracována, je i dobře strukturována, 

jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vyvážené. Pozitivně hodnotím uvádění 

aktuálních tabulek a grafů týkajících se spotřeby alkoholu v naší republice v porovnání se 

zahraničím. Práce je přehledná, po stránce jazykové a stylistické na odpovídající úrovni. 

 Pozitivem práce je kvalitní zpracování po stránce obsahové, zejména z hlediska 

hloubky teoretických poznatků. Práce je doplněna čtyřmi případovými studiemi členů jedné 

rodiny, kteří jsou spojeni soužitím s alkoholikem, autorka zde jasným a zřetelným způsobem 

prezentuje vliv alkoholismu na život a fungování rodiny. Případové studie jsou adekvátně 

členěny, doplněny shrnujícím závěrem. Studie i dobře korespondují s teoretickými podklady. 

Cíl práce byl z tohoto hlediska splněn. 

 Mírnou slabinou celé práce je ne vždy sjednocené a přehledné uvádění odborné 

literatury v textu a seznamu literatury, použitá literatura je ale co do počtu odpovídající a je i 

aktuální. Autorka práci velmi často konzultovala, pracovala samostatně a s velkým zaujetím 

pro dané téma. 

  Předložená bakalářská práce přesto splňuje z mého pohledu podmínky a nároky 

kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 

V Praze 30. 8. 2015    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 


