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Veroniky Motyčkové Pětrošové
Možnosti posilování rodičovských kompetencí matek užívajících nealkoholové drogy

Práce je výjimečná jednak důkladným zpracováním literatury ve vstupních kapitolách,
kde se využívá množství zahraničních pramenů. Výjimečná je i promyšleným designem
kvalitativního výzkumu, který se opírá o rozhovory s pracovníky, s klienty a také - což je
zvlášť přínosné, o přímé pozorování interakce mezi matkou a dítětem. Návrhy na změny
způsobu práce v o.s. Sananim, k nimž autorka po zhodnocení výsledků dochází jsou
realistické a použitelné.
Citování je někde ne zcela jasné, a to tehdy, kdy pramen je citován na konci příslušné
pasáže. Lépe je citovat pramen na začátku jeho parafráze.
Stylistika práce je přiměřená, práce je napsána jasně a srozumitelně. Autorka se nebojí
mít vlastní názor na věc a argumentovat v jeho prospěch.
Soudím, že práci by stálo za to ve zkrácené podobě publikovat.
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Otázky k obhajobě: Dvě hlavní sledované "proměnné" - emoční vazba matky na dítě a instrumentální
dovednosti v péči o dítě - se ukázaly jako vzájemně závislé, i když míra závislosti byla u jednotlivých
matek nestejná. Jako významnější vystupuje emoční vazba, která všakje hůře ovlivnitelná. Jaký
způsob ovlivňování této vazby by autorka pro danou klientelu pokládala za nejnadějnější? Jakáje
z tohoto hlediska optimální role klíčového pracovníka II těchto matek v době pobytu v TK a
v doléčovacích programech?
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