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Bc. Michaela Vodenková - Poláková: Problematika těhotných žen a matek 

užívajících návykové látky a výchovně - léčebné přístupy k této skupině 

Předmětem zájmu sledování autorky je vliv návykových látek na ženy a děti 

v období těhotenství, porodu a následného vývoje. Jedná se o aktuální téma, které se 

řeší v České republice především v posledních pěti letech. 

Po stručném vymezení základních pojmú se autorka věnuje ohrožení plodu 

působením různých návykových látek (heroin, pervitin, cocain, alkohol, marihuana). 

Zabývá se nespecifickými příznaky neonatálního abstinenčního syndromu 

s následným ohrožením somatického a psychického vývoje dítěte, včetně syndromu 

náhlého úmrtí dítěte. Poukazuje na důsledky nedostatečného socioekonomického 

zázemí závislých matek, jejich ambivalentních přístupů k dítěti a naopak často 

ambivalentního vztahu dítěte k matce. 

Následující kapitola pojednává o léčebně - výchovných přístupech k závislým 

matkám z historického pohledu. Podrobně rozvádí přístupy dvou nejvýznamnějších 

neziskových organizací v ČR Sananim a DROP IN. Autorka vymezuje základní 

léčebné - výchovné přístupy terapeutické komunity Karlov, Denního stacionáře 

v Praze 7, Doléčovacího centra Sananimu, Centra pro rodinu, které realizuje DROP 

IN. Programy těchto samostatných pracovišť jsou zaměřené na vedení klienta 

k sebepojetí a vytvoření nových vzorců chování. Studentka z obecné charakteristiky 

přechází v terapii matek a těhotných žen. 

V praktické části je vymezen cíl. charakterizovaná skupina respondentek. Výsledky 

šetření autorka přehledně interpretuje. Jsou realizované strukturovaným rozhovorem, 

jehož základem je dotazník zpracovaný MUDr. Jiřím Preslem. 
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Z celé diplomové práce je patrné velké zaujetí studentky Michaely Vodenkové 

pro sledované téma. Vyšla z nejdůležitějších publikací (Kalina a kol. a další tituly), 

které se zmiňují o přístupech zejména k matkám (nemáme publikaci, která komplexně 

řeší toxikomanii matek a těhotných žen). 

V neposlední řadě se v teoretické i praktické části dipl. práce odrazily zkušenosti 

autorky s touto klientelou v rámci stáží a dlouhodobé praxe v DROP INu. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně 

V Praze dne 30. 12. 2005 
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