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Autorka si pro svou práci vybrala téma, kterému je neprávem věnována pouze menší část vědecké 

pozornosti. Ta bývá většinou pod různými úhly upřena k osobě závislého člověka. Proto bych ráda 

vyzdvihla volbu tématu i aktivní přístup autorky k tvorbě této práce, což jsem měla možnost sledovat 

při četných konzultacích.

Práce má část teoretickou a empirickou. V části teoretické autorka směřuje od stručného 

všeobecného pojednání o závislosti, přes specifika období adolescence (která jsou zde adekvátně 

vztažena k tématu práce) až po dopady závislosti dítěte na rodinný systém. Autorka čerpá především 

z domácích zdrojů, až na některé případy správně cituje a parafrázuje. Po stránce obsahové tato část 

práce nejde do přílišných detailů, nicméně má takový záběr, který čtenáři poskytuje dostatečný vhled 

do problematiky. To se týká dle mého názoru hlavně poslední kapitoly této části, ježto považuji za 

velmi zdařilou.

Cílem výzkumu je zmapování vývoje vztahu mezi matkou a jejím potomkem od počátku jeho 

závislosti po období jeho abstinence. Jsou položeny celkem 3 výzkumné otázky. Při obhajobě by 

autorka mohla více osvětlit volbu otázek č. 2 a 3 v kontextu stanoveného cíle (pokud má být cílem 

zmapování vývoje vztahu, proč se pozornost věnovala také otázkám budoucnosti závislého potomka 

či možných příčin jeho závislosti?). Postrádám uvedení okruhů otázek pro polostrukturovaný 

rozhovor v kapitole o technikách sběru dat. Stejně tak – i když to nebylo v kritériích pro výběr osob 

do výzkumného vzorku – by bylo užitečné poskytnout o informátorech některé údaje (např. délka 

období závislosti potomka, léčba ano/ne, jak dlouhá je doba abstinence, potomek žije v původní 

rodině ano/ne atp.). Vzorek informátorů je opravdu malý, ale zde musím podotknout, že se autorka 

opravdu velmi dlouho a velmi aktivně snažila jich získat více, ale vzhledem k citlivosti tématu narážela 

na neochotu participovat jak ze strany samotných rodičů, tak i organizací činných na poli adiktologie. 

K tomuto faktu se vyjadřuje v kapitole Diskuze. Ze získaných dat autorka vytvořila celkem 4 kategorie, 

dále štěpené do několika subkategorií. Data jsou zde přehledně prezentována a ilustrována 

prostřednictvím citací z rozhovorů a na závěr stručně a systematicky shrnuta v samostatné kapitole. 

Přesto zde mám několik poznámek. Jako slabší stránku této části vidím interpretační práci, která je 

spíše sporadická (vzhledem k materiálu, který se jí povedlo získat i vzhledem k teoretickým 

poznatkům). Dále postrádám rozkrytí významů některých sdělení, které vzhledem k výzkumnému cíli 

považuji za důležité (např. rozhovor č. 1, kdy matka „odpustila, ale nezapomíná“, nebo rozhovor č. 3 

„že náš vztah chladne“… - jaký je konkrétní význam těchto sdělení?).

I přes uvedené připomínky práci hodnotím jako důležitý počin, rozsahem vzorku sice nevelkým, ale 

jistě si zasluhujícím pokračování. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře.
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