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Komentář a připomínky k textu::
Studentka se ve své práci zabývá problematikou léčby alkoholismu a následnou kvalitou života
abstinujícího alkoholika, v teoretické části práce vhodně řazené do kapitol popisuje výrobu alkoholu, rozdíly
vzniku abúzu alkoholu u mužů a žen, v této části postrádám bohatší odkazy na literaturu, využívá v citacích
pouze několik zdrojů.
V empirické části práce studentka vhodně skloubila metody kvalitativního o i kvantitativního výzkumu
v oblasti zkoumání kvality života abstinujícího alkoholika, přičemž vhodně použila českou verzi dotazníku
WHOQOL - BREF, objevují se zde grafy po vyhodnocení dotazníku a celkové shrnutí jednotlivých poznatků.
Dále studentka v kvalitativní části výzkumu použila sebou vytvořený dotazník na výše zmíněné téma a
vedla rozhovory pomocí polostrukturovaného rozhovoru, poznatky vhodně shrnula do tabulek, použila oevřené
kódování.
V diskusi své poznatky porovnává s výzkumem kolegyně Kasíkové, která psala práci s podobnou
tématikou v roce 2011, bohužel v diskusi postrádám např. srovnání problematiky alkoholismu naší země
s jinými státy Evropské Unie či využití zahraniční literatury v textu.
Práce je všem psaná se zaujetím pro problematiku a výše zmíněné připomínky nesnižují kvalitu práce,
hodnotím ji tedy v ý b o r n ě a doporučuji práci k obhajobě.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Proč jste se rozhodla zpracovat právě toto ožehavé téma, co Vás motivovalo se zabývat
problematikou kvality života abstinujícího alkoholika?
2. Z výzkumu vyplývá, že po léčbě závislosti na alkoholu většina respondentů cítí návrat ztracené
kvality života, domníváte se, že odpovídali po pravdě, pokud ano, proč se cítí být šťastnější?
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