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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je v úvodu jasně stanoven – zjisti postoj laické i odborné veřejnosti k problematice 
psychosomatiky. Autorkou zvolená forma kvalitativního průzkumu formou strukturovaných 
rozhovorů, které doplnila dotazníkovým šetřením, je pro dané téma odpovídající. Téma je 
poměrně obsáhlé a hůře zpracovatelné, proto se kombinace rozhovoru a dotazníku, který 
následně byl kvantitativně zpracován, jeví jako optimální. Metodický postup zpracování 
tématu je podrobně popsán, údaje získané z dotazníkového šetření doplněné přehlednými 
grafy. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka práce prokázala, že dokáže adekvátním způsobem pracovat s odbornou literaturou, 
v textu je používána rovněž odpovídajícím způsobem. Seznam použitých zdrojů je rozsáhlý, 
zdroje jsou danému tématu odpovídající a aktuální. Pozitivně hodnotím zejména využití 
zahraničního zdroje 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Práce je velmi dobře strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, obsahem i 
rozsahem jsou vyvážené. Pozitivně hodnotím uvedení krátkých dokreslujících kazuistik v 
textu a uvedení pracovišť, která se cíleně zabývají psychosomatikou. Po jazykové stránce je 
práce rovněž na velmi dobré úrovni, autorka se o dané téma živě zajímala, promítá se zde i 
její osobní zkušenost, která práci do určité míry ale ovlivnila z hlediska objektivizace. 
K zpracování práce přistupovala autorka aktivně, pracovala samostatně, práci často 
konzultovala a její zpracování si časově dobře rozvrhla. Práce tak svou kvalitou a celkovou 
úrovní odpovídá nárokům na bakalářskou práci. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Autorku vedl k zpracování tématu především osobní zájem, což uvedla v úvodu práce. 
Zvolené téma se ale příliš neodchyluje od studovaného oboru sociální pedagogiky, daná 
zjištění mohou být pro obor určitým přínosem, zejména co se týče vzdělávání a výchovy 
dospívajících. Nicméně se jedná o téma aktuální, a jak sama autorka uvádí, často opomíjené i 
odborníky. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíl práce byl bezesporu splněn, autorka se zaměřila na zjišťování povědomí o 
psychosomatice odborné i laické veřejnosti. Předpokládala, že povědomí bude nižší, než by 
mělo být, ale výsledky přinesly poměrně překvapující zjištění. Při řešení práce postupovala 
autorka odpovídajícím způsobem, při zpracovávání výsledků měla občas tendenci se 
v tématu trochu ztrácet, vlivem množství údajů, které zpracovávala, nakonec ale dokázala 
získané výsledky optimálně shrnout a vyvodit z nich závěry. Ke své práci přistupovala velmi 
odpovědně, o dané téma se živě zajímala, práci a sběr dat započala včas, stále si vyhledávala 
nové zdroje. Postup práce pravidelně konzultovala. Pozitivně hodnotím zpracování diskuze, 
kde se opět projevil hluboký zájem autorky o dané téma a rovněž i závěr, kde své poznatky 
přehledně shrnuje a i navrhuje některá řešení v rámci prevence psychosomatických 
onemocnění. 
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