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Předložená studie má 125 stránek, dále 7 stran použité literatury a 10 příloh v rozsahu 
38 stránek, celkem tedy 170 str .. Vlastní text má kromě úvodu dvě části. Je to literární 
přehled (61 stran) a část výzkumná (52 stran).s patřičnou diskusí. Předložená disertační práce 
je psána přehledně, je dobře dokumentovaná a plně odpovídá nárokům na monografické 
studie. 

Zvolené téma považuji za velmi aktuální. V současné době prakticky v každé 
nemocnici na většině oddělení - a to hlavně na dětských a dorostových - při příjmu náhlých 
případů se kromě aktuálních diagnostických vyšetření a rychlých terapeutických zásahů 
automaticky uvažuje o případných vlivech drogové intoxikace jako o možném faktoru 
komorbidity .. Tato -jistě značně smutná skutečnost - naznačuje, že je dnes užitečný každý 
příspěvek k výzkumu osobnostních či situačních vlivů, souvisejících s problematikou užívání 
a zneužívání návykových látek .. Je zcela na místě uvažovat o lokálních podmínkách 

v 

drogových intoxikací v CR. Není vhodné spokojovat se pouze s přenosem zahraničních 
zkušeností a informací. Mgr. Habermannová si je této skutečnosti vědoma. Za téma vlastního 
šetření zvolila ověření jedné vyšetřovací techniky, která se před časem vyvinula z teorie 
osobnosti a jejich poruch v pojetí Theodora Millona. Jedná se o metodu u nás jen málo 
známou, ale zřejmě slibnou. Můžeme očekávat, že zavedení Millonovy techniky může rozšířit 
diagnostické vybavení českých klinických pracovišť o nové pohledy na složitou problematiku 
intoxikací. 

V literární části autorka věnuje pozornost psychologické problematice vzniku a vývoje 
závislosti na psychoaktivních látkách .. Vychází z obecné definice Mezinárodní klasifikace 
nemocí, která je poměrně široká a nezaměřuj e se na akutní intoxikace, ale na značně širší 
problematiku .. Přehled současných poznatkůje vyložen přiměřeně a opírá se často o české 
prameny. Graf na str. 16, který vyjadřuje základní model drogové závislosti, považuji za 
zjednodušený. Postrádám v něm vlivy situační a pravděpodobně i jistou hierarchii různých 
vlivů, která může být individuálně příznačná, ale i v čase proměnlivá. Zcela správně uvažuje 
jak u alkoholismu, tak u nealkoholových drog~ o bohaté komorbiditě, která bývá 
v populárních publikacích, ale i v klinickém uvažování, zanedbávána. Rozbor sociálně 
patologických důsledků závislosti na psychoaktivních látkách je vyložen sice stručně, ale 
přehledně. Užitečný je přehled psychoterapeutických technik a charakteristika léčebných 
zařízení, která j sou u nás k disposici 

Složitější problematika se vynoří při sledování psychologie a psychopatologie osobnosti 
- a to jak v obecné rovině, tak i v souvislostech se závislostmi na psychoaktivních látkách. 
De~nice, z kterých autorka vychází, se týkají v prvé řadě struktury osobnosti, ale postrádám 
pohled na proměnlivost jedince, tedy na dynamiku a intraindividuální proměnlivost. Je to 
jistě problematika obtížná, ani zdaleka dořešená a zanedbávaná zřejmě i MilIonem .. Nelze 
očekávat její vyřešení od jedné studie, ale přece jen postrádám naznačení otevřených otázek a 
to i v úvahách o terapii, která usiluje o změnu jednání, kognice či postojů. Celkový výklad 



Millonova systému je. psán - i při jeho jisté složitosti - přehledně a je dobře, že máme 
k disposici jeho výklad, který v češtině jsme postrádali. 

V tab. č.6 (str. 67), která je převzata ze studie Craiga aj., kteří srovnávali alkoholiky a 
osoby závislé na drogách s využitím MCMI,je v některých škálách nápadně vysoká variance 
dat a to v obou skupinách. Tento nález naznačuje, že v obou skupinách jsou jedinci poměrně 
rozdílní, což do jisté míry může znesnadňovat jak zobecnění výsledků, tak i terapeutické 
postupy.Vtírá se otázka, zda sledované skupiny byly homogenní z hlediska věku či jiných 
demografických údajů. 

Vlastní výzkumné šetření je autorkou dobře popsáno a zřejmě bylo provedeno pečlivě. 
Přesný je i popis obou souborů. Z charakteristiky poruch je zřejmé, že alkoholici bývají 
v průměru starší, vzdělanější a většinou ženatí (či rozvedení). Zajímavé je zjištění, že drogově 
závislá skupina 
vykazuje vyšší kriminalitu. 

Za přednost studie považuji použití většího počtu metod, byť i všechny se opírají o 
subjektivní údaje .. Použití i srovnání dat, získaných různými metodikami,umožňuje širší 
zobecnění nálezů - v poslední době se používá pojem triangulace problematiky.(viz 
Denzin" 1979, Bowlingová, 2006 aj.) 
Při zpracování dat postrádám výklad důvodů, které vedly k tomu, že jednotlivé škály byly 
transformovány do tří bodů (lepší zpracování a srovnání získaných dat - relativně malý počet 
dat v některých škálových bodech či jiné důvody?) 

Kvalitativní zpracování dat z dotazníku SYMPRO.je provedeno pečlivě a nálezy jsou 
interpretovány s patřičnou kritičností. Drobné připomínky: V Tab. Č. 7 (str. 98) je ve skupině 
alkoholiků nejčastěji uváděna kategorii:B (byť i jen nepatrně častěji než C, která je uvedena 
v textu). V Tab.č. 11 (str. 1 00) je pravděpodobně popis získaných dat nepřesný, Obecně v této 
podkapitole doporučuji uvádět( případně v úvodu podkapitoly) výsledky "dle vlastních údajů 
sledovaných osob~~ 

Diskuse získaných nálezů je střízlivá a věcně přiměřená. Užitečná by mohla být , 
informace,kolik hospitalizovaných osob bylo z výzkumu vyloučeno. Učelná by byla též 
informace o složení skupiny A T z hlediska užívaných látek. V debatě o užité metodologii by 
bylo prospěšné se zmínit, zda subjektivní data jsou dostatečně spolehlivá a nemohou být 
zkreslována - aft již záměrně či nechtěně. 

K diskusi během obhajoby nadhazuji následující otázky: 
Zdaje účelné věnovat pozornost variabilitě získaných dat (možná, že daná diagnostická 
kriteria to znemožnují ) 
Jaké jsou klinické zkušenosti s Millonovou metodou 

Lze používat jiné metody než jen subjektivně laděné u daných souborů pacientů 
Je možno sledovat i somatický stav pacientů ajeho proměnlivost v čase 

Předložená studie Mgr. Markéty Habermannové je zdařilá a plně odpovídá nárokům na 
původní klinickou studii. Literární přehled je psán s nadhledem a svědčí o dobré orientaci ve 
složité problematice závislostí na alkoholu i jiných nealkoholových drogách. Cílem studie je 
ověřit u nás jen málo známou metodiku vyšetřování a uvést ji do klinické praxe .. Výzkumná 
část je zpracována přehledně, je dobře dokumentována, výsledky jsou přiměřeně a 
s patřičnou kritičností interpretovány. Oceňuji triangulační výzkumnou strategii, která je u nás 



neobvyklá .. Celková diskuse výsledků je zcela přiměřená a svědčí o nadhledu autorky nad 
získanými daty. 

Autorka prokázala schopnost samostatné práce v klinicko psychologickém výzkumu a to 
po stránce věcné i metodologické. Doporučuji předloženou disertační práci Mgr. M. 
Habermannové k obhajobě. Plně odpovídá předepsaným nárokům a svým obsahem mne 
přesvědčila, že může být úspěšně obhájena.V upravené podobě by měla být publikována 
v odborném tisku .. 
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