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Matky v léčbě a doléčování z drogové závislosti: jejich vztahové potřeby a mateřské 
kompetence 
 
 Cílem práce byla analýza partnerství a mateřství u vzorku žen léčených z drogové 
závislosti v zařízeních o.s. Sananim. Vzorek tvořilo 10 matek ve dvou různých fázích léčby: 
polovina se intenzivně léčila v terapeutické komunitě, druhá byla v doléčovacím programu. 
 Výzkumnou metodou byly rozhovory, školování, grafické znázorňování průběhu 
vlastního života. Použití více metod je nesporným kladem práce. 
 Obecná část práce podává přehled základních poznatků k tématu na základě dostupné 
české literatury.   

Souhrnně je možné konstatovat, že práce má přehlednou strukturu, jasně vymezený 
problém a data shromážděná autorkou, byť mají omezený rozsah, jsou relevantní. Také jejich 
kvalitativní interpretace formou souhrnných tabulek a kasuistik je na dobré úrovni. Autorka 
pro své šetření formulovala soubor hypotéz; k jejich možné platnosti se vyjadřuje při rozboru 
jednotlivých případů, zobecnění těchto zjištění nepokládá za možné. V závěrech přece jen 
bylo možné jít o krok dál a pokusit se např. formou doporučení budoucím výzkumníkům 
vytěžit shromážděný materiál. Bylo možné uvažovat i vztazích mezi klíčovými sledovanými 
aspekty životní situace matek závislých na drogách.   
 Stylistika je adekvátní, čeština ne vždy přesná, což je dáno tím, že rodným jazykem 
autorky je slovenština.  
 Citována je jen jedna zahraniční publikace, všechny ostatní zdroje jsou v češtině. 
 
 
 
 
Téma vzhledem k 
současným potřebám 
oboru 

Vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 
k možnostem 
zpracovatele 

zvoleno 
adekvátně 

téma je příliš 
rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 
chyběla 
možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 
systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

teoriemi 
s chybějícími 
daty 

Schopnost formulovat 
vlastní 
názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 
názory/východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování příliš 
hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 
chybami 

S množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  



Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 
citací/ citace 
zbytečně dlouhé  

málo citované 
literatury 

 

Využívání zahraniční 
literatury 

přiměřené citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí 
literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 
pramenů 

správné s menšími 
nedostatky 
(neúplné citace 
v seznamu 
literatury) 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se 
překrývají 

hypotézy nejsou 
formulovány 
jednoznačně 

hypotézy nelze 
testovat 

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 
metoda, je 
adekvátní 

daly se užít 
adekvátnější 
metody 

metody nejsou 
zvoleny 
adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 
statistické 

kvalitativní kvantitativní, třídění 
prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 
výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
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