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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Kladně hodnotím:
Komplexní pohled na rozvoj drogové závislosti se zralou úvahou, týkající se řešení situace 
klienta.
Připomínky: 
V teoretické části práce postrádám místy hlubší rozbor či vlastní náhled, konkrétně kap. 1.2. 
Sociální rozměr závislosti, Spirituální rozměr … kap. 2.2.2 Emocionalita, Kognitivní vývoj…
V práci uvádíte, že je v současné době utvořen významný prostor pro psychosociální 
moratorium, odklad závazků atd., zde by bylo patrně možno vést diskusi, zda právě tento 
výrazný odklon současných generací od závazků nezpůsobuje onu často zmiňovanou 
prázdnotu či ztrátu smyslu.
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Autorka předložila teoreticko-empirickou práci zabývající se problémovým užíváním drog u 
mladistvých. V teoretické části práce jsou rozpracovány hlavní aspekty drogové závislosti, 
teoretická východiska i charakteristika vývojové etapy adolescence, která je pro rozvoj 
závislosti kritickým obdobím. Nacházeny jsou příčiny závislosti s důrazem na vliv 
osobnosti, prostředí i spouštěcího momentu, popsány jsou jednotlivé etapy rozvoje 
závislosti. Kvalitativní výzkumná sonda se pomocí zpracovaných kazuistik snaží postihnout 
okolnosti, které vedly k rozvoji drogové závislosti a vytyčit hlavní oblasti, na kterých je 
třeba se v rámci léčby zaměřit. Pro potřeby výzkumu bylo využito pozorování a rozhovoru. 
Náměty k diskusi:

1) V rámci teoretické části i v průběhu výzkumu bylo poukázáno na otázku 
osobnostních deficitů, nezralosti či neadekvátního posouzení schopností uživatelů. 
Osvětlete v tomto kontextu pojem reflexivita a uveďte možnosti rozvoje reflexivity 
v průběhu ontogeneze.

2) V práci uvádíte jako jednu z výzkumných metod rozhovor. Ve výzkumné zprávě 
jsem však nenašla informaci o způsobu provádění rozhovoru, tj. kladené otázky, 
druh rozhovoru, zda šlo o rozhovor určený pouze pro účely výzkumu či rozhovor 
v rámci sezení s klientem. Uveďte specifika.




