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Studentka se ve své bakalářské práci se zaměřila na problematiku drogově závislých s 

diagnostikovanou schizofrenií. Cílem bakalářské práce je zmapování, jak různě pozitivně 

ovlivňuje užívání omamných a psychotropních látek sociální fungování u lidí s 

diagnostikovanou schizofrenií.  

Diplomová práce je členěna do 9 kapitol. Teoretická část se věnuje základní terminologií, kde 

jsou uvedeny popis a druhy schizofrenie, její projevy, dopad nemoci na rodinu a širší okolí. 

Studentka se také věnuje historií, rozdělení omamných látek a popisu různých závislostí. Dále 

velmi strukturovaně popsala dle dostupné literatury duševní poruchy – schizofrenie a sociální 

fungování jedince. Využila všechnu dostupnou literaturu a další prameny, které vystihují 

danou problematiku.   

V praktické části studentka si studentka stanovila výzkumnou otázku : „ Jak různě pozitivně 

ovlivňuje užívání omamných a psychotropních látek sociální fungování u lidí s 

diagnostikovanou schizofrenií“. Ve svém výzkumu se zabývá otázkou, jak návyková látka 

ovlivnila sociální fungování a jestli změnila respondentům život. Cílem bylo získání názorů 

respondentů na otázky, které byly předem dané a souvisí s jejich životní zkušeností. zvolila 

metodu polostrukturovaného interview. Rozhovor byl uskutečněn s 5 respondenty, které 

doporučili sociální pracovnice organizací zabývající se touto cílovou skupinou.  Návrh 

polostrukturovaného rozhovoru konzultovala s odborníky na danou problematiku. Výsledky 

výzkumu tak ovlivnila skutečnost, že studentka velmi strukturovaně mohla interpretovat 

získané informace od respondentů.     

Závěrem shrnula výsledky výzkumu, které i na menším vzorku dokazují, že každý člověk by 

měl dostat šanci, k tomu mu pomáhají NNO, zabývající se touto cílovou skupinou.  Celý 

výzkum dle mého názoru byl velmi těžký na zpracování a interpretaci výsledků. Zpracování 

výsledků a interpretaci dat zvládla úspěšně.  
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Bakalářská práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Studentka použila 

dostupnou literaturu vztahující se k problematice Teoretická část navazuje na praktickou část 

práce.  praktická část je systému péče o osiřelé děti v obou zemích.  

 

Hodnocení: Výborně. Doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

Byly provedeny podobné výzkumy, průzkumy či studie na podobné téma v České republice?  

Domníváte se, že je v České republice propracovaný systém podpory a pomoci cílové 

skupině, které jste popsala ve své práci ?  

Zpracovala: PhDr. Válková Monika  

V Praze dne 1.9.2020 

 

 

 


