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  Předkládaná diplomová práce má rozsah 77 stran autorského textu. Téma alkoholismu 

v rodině bývá zpracováváno poměrně často, ale autorka jej úžeji zaměřuje na vliv 

alkoholismu rodičů na psychiku dětí, což pak zpracovává z pohledu již dospělých dětí rodičů 

– alkoholiků. Vzhledem k stoupajícímu počtu lidí závislých na alkoholu se tedy jedná o téma 

aktuální i z hlediska celospolečenského a koresponduje i se zvoleným studijním oborem.  

 Jako hlavní cíl práce si autorka stanovila zjistit, jak alkoholismus rodičů působil na 

psychiku dětí, aktuálně již dospělých. Cíl práce je tedy jasně stanoven, i když si z tohoto 

pohledu klade autorka více otázek. Hlavní cíl práce je ale splnitelný, zvolenou formou 

dotazníkového šetření i dobře ověřitelný. Autorka pak zpracovává dané téma i z pohledu 

deprivace a zanedbávání dítěte rodičem - alkoholikem, zaměřuje se na funkčnost rodiny 

v běžném životě. Pozitivně hodnotím zejména uvedení copingových strategií, kterých 

využívají děti rodičů – alkoholiků k vyrovnávání se se zátěží, kterou život s alkoholikem 

přináší. Rovněž pozitivně hodnotím uvedení výsledků obdobně zaměřených studií ze 

zahraničí.  

 Práce je dobře strukturována, kapitoly na sebe logicky navazují, nejsou sice úplně 

vyvážené, což je ale ovlivněno úzkou specifikací práce. V praktické části práce použila 

autorka metodu dotazníkového šetření, opět pozitivně hodnotím velké pracovní nasazení, se 

kterým pracovala na sestavení dotazníku a shánění co největšího počtu respondentů, ve 

kterém byla úspěšná. Hypotézy jsou zaměřeny na dvě oblasti a to narušení fungování 

rodinného soužití s rodičem – alkoholikem a narušení psychiky dítěte vlivem alkoholismu 

rodiče. Při formulaci hypotéz měla autorka určité stylistické obtíže, ale svůj záměr přibližuje a 

specifikuje v podtitulcích. Pozitivně pak hodnotím uvádění přehledných tabulek a grafů 

k zjištěným výsledkům, které jsou uvedeny jasně, stručně, přehledně. 

 Celkově lze říci, že cíl práce byl splněn, autorka dospěla pomocí dotazníkového 

šetření ke zjištěním, z nichž některá korespondují s teoretickými podklady, jiná ale přinášejí 

některé nové a tudíž cenné poznatky. 



 Autorka rovněž prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, kterou v textu i 

v seznamu literatury uvádí odpovídajícím způsobem. Počet literárních zdrojů je dostačující, 

pozitivně hodnotím i uvedení zahraničních zdrojů. 

 Autorka práci pravidelně konzultovala, pracovala samostatně a iniciativně a s velkým 

emočním nasazením. 

 

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

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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