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Diplomandka si zvolila za téma své práce specifika užití psychodiagnostické techniky
TAT u uživatelů drog ve srovnání se skupinou bez zjevných problémů v oblasti drog a
psychopatologie. Zaměřila se na zkoumání populace uživatelů drog z nízkoprahového
kontaktního centra v Kolíně, jejichž výsledky porovnala se stejně rozsáhlou kontrolní
skupinou. Příběhy získané v TAT analyzovala s metodou SCORS, která je jedním
z nejpoužívanějších skórovacích systémů, používaných v praxi. V tomto systému byla
autorka vycvičena v rámci specializovaného kurzu během studia na PedF UK.
V teoretické části se autorka zabývá problematikou drogové problematiky, kterou
zná i prakticky ze spolupráce s nízkoprahovýn kolínským centrem. Z textu je zřejmé, že ji
problematika zajímá a že má funkčně propojené teoretické poznatky se zkušenostmi z praxe
s klienty – toxikomany. Dále podrobně seznamuje s apercepční metodou i její aplikovanou
technikou – Tématicko apercepčním testem. I v této části je zřejmé, že čerpá z literatury,
která má hlubší záběr a nespokojuje se s pouhým popisem testu a použité škály SCORS.
V praktické části autorka srovnává výsledky výzkumné a kontrolní skupiny. V obou
bylo vždy 30 klientů a tento počet umožnil i statistické zpracování dat. S každým z klientů
byl veden semistrukturovaný rozhovor a administrován TAT, který byl následně zpracován
pomocí škály SCORS. Postup a výsledky byly konzultovány se školitelem. Přílohy, které by
příliš rozšiřovaly objem práce, jsou na přiloženém CD a umožňují kontrolu postupu i
případné využití pro další zkoumání.
Teoretická část je vypracována velmi pečlivě, je zjevné, že se autorka v oboru dobře
orientuje. Literatura čítá 118 titulů, z toho 30 v angličtině. Literatura je reprezentativní a
aktuální.
Praktická část dokládá autorčinu schopnost pracovat v terénu i její schopnost získaná
data smysluplně využít. Na zpracování dat je zřetelný osobní přínos autorky, která se
problematikou odsouzených zabývá již dlouhou dobu teoreticky i prakticky.
Autorka pracovala samostatně, výsledky konzultovala se školitelem, bylo zjevné, že
téma jí zaujalo a rozumí problematice více, než je u diplomových prací obvyklé.
Výsledky práce jsou kvalitně diskutovány, závěry jsou přiměřené.
Diplomová práce je velmi kvalitně zpracovaná a přináší informace dobře využitelné v
psychologické praxi při poradenské a psychoterapeutické práci.
Navrhuji hodnotit předloženou diplomovou práci jako výbornou.
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