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Předložená rigorózní práce upravuje a rozšiřuje téma zpracované v práci diplomové. 

 Téma je aktuální již několik let, jak přibývá žen závislých na alkoholu. Zaměření na ženy je rozhodně 

vtipně zvolené, protože jejich závislosti vznikají z poněkud jiných příčin a mívají i jiný průběh.  

V první části práce se snaží hledat autorka vztah mezi různými způsoby zvládání stresových situací a 

alkoholismem u žen , které se ze závislosti léčí a také u kontrolní skupiny žen bez závislosti. U všech 

žen je zaznamenán věk, zaměstnání, dosažené vzdělání a stav, počet dětí, a to i u žen kontrolní 

skupiny. Ta je vybrána tak, aby co nejlépe vyhovovala v těchto parametrech srovnání se skupinou 

základní.   

Lenka Havlíčková používá jako metody  test TAT se skórovacím systémem PPSS-R a test SVF. Všechny 

metody jsou podrobně popsány tak, aby se ukázali jejich možnost a omezení. Výsledy jsou 

zpracovány pro oba testy po skupinách a poté po jednotlivcích. 

Výběr metod považuji v tomto případě za zajímavý, protože oba testy přinášejí množství zajímavých 

údajů, které se dají podrobně zpracovávat podle potřeb výzkumu.  

Data jsou popsána a analyzována ve třech samostatných kapitolách, přehledně v tabulkách 

s komentářem .  Autorka také diskutuje použití statistických metod u svého vzorku, pro interpretaci 

výsledků, které nebyly rozhodně tak jednoznačné, jak se předpokládalo. Diskutuje tak v závěru nejen 

použití testového materiálu, jeho zpracování, tak výsledků práce.  

 Výsledky jsou inspirující. Dokonce můžeme říci, že studie ukazuje zajímavě stav našich žen, se 

závislostí i bez závislosti, v prostředí současné společnosti plné stresu, kde jsou dovednosti 

analyzování situace a  hledání optimálních cest řešení, velmi důležité.  

Část věnovaná analýze výsledků jednotlivců je opřená především o srovnání výsledků obou testových 

metod. Popsány jsou všechny zúčastněné ženy.   Zde již vychází přehledněji, jak se obě skupiny liší, i 

když výsledky jednotlivců poskytují opět velmi zajímavý obraz žen a jejich způsobů zvládání 

problémových situací, jejich odhadu a výběru strategií.  

V další části práce jsou  osudy zkoumaných žen sledovány po několika letech. Především počet 

hospitalizací, další léčba  a její dopady.  

Autorka popisuje práci psychoterapeutické skupiny, ve které je několik žen, které nezúčastnily 

předcházejícího výzkumu.  Text  tu nabývá  podoby kazuistiky jedné z žen. Podrobně jsou popsány její 

dosavadní zkušenost, pobyt v léčebně a odvykací léčba a především osobní a sociální problémy 

v životě, které se postupně odkrývají a pro které se hledá řešení v různých podobách psychoterapie.  

Tyto skutečnosti jsou zahrnuty také do dat zjištěných v minulých letech  v testech TAT a SVF. Situace 

zvládání stresových situací je tak řešena z několika pohledů i s výhledem do budoucna.  



Závěr tak ukazuje velmi spektakulárně pozici autorky ke sledované problematice. Především zjištění, 

jaké strategie  zvládání používají ženy se závislostí a bez ní, jak se od sebe obě skupiny liší a kde ne, 

jestli mají ženy alkoholičky některé strategie společné apod. V terapii a další práci s alkoholičkami 

proto doporučuje cíleně používat těchto znalostí a tlumit nevhodné, naopak posilovat dobré a 

produktivní strategie řešení životních problémů. 

Propojení obou částí textu poněkud v některých místech vázne, ale důvodem je zcela jiný přístup, i 

když na podobném materiálu. Dále také časový odstupu a nové možnosti práce, které se otevřely 

autorce až  po čase. Vnímám tento fakt tedy pouze jako formální.  

Rigorózní práce splňuje nároky kladené na kvalifikační práce tohoto typu. Hodnotím ji jako velmi  

zajímavou a kvalitní. Doporučuji  ji  k obhajobě.  
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