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1.Jaké jsou specifické účinky sniffingu a jaká jsou jeho nejzávažnější rizika u mladistvých 
uživatelů?
2. Adiktolog David Deitch, pokud jde o první etapy cesty mladistvých problémových 
uživatelů do drogové závislosti, hovoří o paralele se stavy první zamilovanosti u 
dospívajícího. Lze s tím podle diplomantky souhlasit?

3.Péče v dlouhodobých terapeutických komunitách je náročná a pro mladistvé klienty, 
vzhledem k vývojovým specifikům, většinou nepřijatelná. Které prvky komunitní práce 
našly v programu CESTA Řevnice uplatnění a od kterých bylo potřeba ustoupit?

Posuzovaná práce směřuje do oblasti celospolečenského zájmu a diplomantka, dobře si 
vědoma závažnosti této problematiky, přistupuje ke zvolenému tématu poctivě a se značnou 
osobní angažovaností. Práce má teoreticko-empirický charakter a v teoretických kapitolách si 
autorka vybudovala solidní zázemí pro empirické šetření, které lze akceptovat jako 
jednorázovou orientační sondu. Ve zpracovaných případových studiích se příznivě obráži 
skutečnost, že autorka vychází z podmínek, které dobře zná ze své vlastní praxe.V posuzované 
diplomové práci oceňuji zejména tu skutečnost, že diplomantka problematiku zneužívání drog 
mladistvými uživateli vnímá v kontextu separačně individuačního procesu i v dlouhodobém 
kontextu předchozích vývojových období. Za méně zdařilé naopak považuji v podkapitole 3.1.1. 
rozdělení drog podle účinků na psychiku, neboť kolegyni Perglerové
z výčtu téměř zcela vypadly těkavé látky. Pouze zmínkou je zařazuje mezi „tlumivé“ a ani 
to není nejšťastnější. Podle mého názoru by si, vzhledem ke své nebezpečnosti,zasloužily 
samostatnou podkapitolu. I když zneužívání těkavých látek v posledních desetiletích trvale 
klesá, organická rozpouštědla patří k nejrizikovějším drogám u mladistvých a svými 
specifickými účinky vyvolávají u některých jedinců úpornou závislost i po zkušenostech s jinými 
drogami.Touto připomínkou si dovolím otevřít oblast otázek a námětů k diskuzi při obhajobě
Závěrem lze konstatovat, že posuzovaná diplomová práce je přehledně uspořádaná, napsaná 
čtivým slohem a je patrné, že autorka se ve zvolené problematice dobře orientuje.




