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Diplomandka předkládá k posouzení 85 stran textu včetně seznamu literatury, na vysoce 

závažné a aktuální téma, kterým bezesporu je psychický vývoj dětí drogově závislých matek. 

Práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou. V části teoretické 

diplomandka představuje čtenáři 4 vhodně logicky návazné kapitoly. První z nich pojednává o 

drogách a drogových závislostech obecně s důrazem na 3 konkrétní skupiny drog, které jsou 

nejčastěji užívány drogově závislými ženami. V této kapitole autorka základním způsobem 

popisuje především vybrané projevy závislých žen ve vztahu k těhotenství a časné péči o dítě. 

Zde bych považovala za vhodné, text doplnit také o projevy chování závislých matek ve 

vztahu k dítěti předškolního věku, jež je předmětem vlastního empirického zkoumání. 

Druhá kapitola je zaměřena na matku užívající drogy a její dítě. Autorka se zamýšlí nad 

závislostí jako takovou, nad rodinnými aspekty vzniku závislostí, nad osobností matky. 

Popisuje též dítě ohrožené drogovou závislostí prostřednictvím své matky. Zde postrádám 

zmínku o dalších zařízeních v ČR, která tuto situaci dlouhodobě monitorují (příkladně Dětské 

krizové centrum Krč) a která publikují výzkumné výsledky svých šetření. Subkapitolu 2.5. lze 

považovat za dosti zásadní vzhledem k tématu DP a uvítala bych, kdyby byla rozpracována 

obsáhleji.  

Třetí kapitola je věnována relativně málo obsáhle problematice ohroženého dítěte, které 

vyrůstá v rodinném prostředí ovlivňovaném drogovou závislostí. Je zde zmíněna 

problematická primární raná vazba dítěte s matkou, je zde krátce představen syndrom CAN a 

další deprivační činitele takto vyrůstajícího dítěte.  



 Poslední kapitola popisuje psychickou odolnost dítěte z hlediska vývoje resilience u dětí a 

z hlediska vnímané osobní účinnosti dítěte. Tuto kapitolu lze považovat za těžiště teoretické 

části DP.   

Obecně lze říci, že v teoretické části DP autorka jistě prokázala schopnost pracovat 

s odbornými dobře zvolenými prameny i vytvořit logicky návazný text, ale její způsob psaní 

je dosti minimalistický. Někdy se autorka omezuje jen na jakési základní výčty (příkladně str. 

20), postrádám její vlastní názor, přístup, kritické zhodnocení, někdy hlubší vhled do 

probírané problematiky, zařazení do širších souvislostí. 

Empirická část diplomové práce se vyznačuje metodologicky dobře propracovaným 

modelem. Autorka prokázala značnou dovednost tím, že dokázala výzkumně spolupracovat 

s tak obtížně oslovitelnou skupinou, jakou jsou drogově závislé matky a jejich děti. 

Výzkumné výsledky získala od 10 matek a 10 dětí (7 chlapců a 3 dívky). Vyšetření každé 

dvojice baterií dobře zvolených a popsaných metod (z nichž část sama vytvořila vedoucí DP) 

trvalo přibližně 3 hodiny. Získaná data jsou kvalitně zpracována a výsledky vyšetření dětí 

jsou představeny formou jednotlivých kazuistik. V této části DP autorka prokázala smysl pro 

logiku a systém. Osobně si cením textu Diskuse, který považuji za přínosný.  

Celkově lze shrnout, že těžištěm posuzované diplomové práce je empirický výzkum, který se 

zaměřuje na nové téma, jímž je sledování psychického vývoje dítěte drogově závislé matky. 

Dosud jsme četli v této souvislosti jen o problematice jejích dětí v době novorozenecké či 

kojenecké. Domnívám se, že předložený výzkum byl zpracován s velkou péčí a se smyslem 

pro detail. Získané výsledky považuji za cenné. Předložená práce splňuje kritéria kladená na 

diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně.  

Osobně si ještě dovolím vyjádřit názor, že diplomandka by měla v tomto směru zkoumání 

nadále pokračovat a i teoretickou část diplomové práce v budoucnu zpracovat obsáhleji, 

komplexněji a více do hloubky. Je to téma, kterému bude současná česká psychologie věnovat 

stále větší pozornost.  
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