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Veronika Hronková se ve své diplomové práci, jak již název napovídá, věnuje
problematice bývalých uživatelů drog a jejich pohledu na období jejich závislosti. Cílem
práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu provedeného mezi bývalými uživateli drog
zjistit, „jak sami abstinující uživatelé drog zpětně vnímají období své závislosti a zároveň jak
hodnotí následný proces resocializace [...] [a] [j]akou roli v celém procesu sehráli přátelé,
jakou rodina a jak se vztahy s nimi měnili s postupem času.“ (s. 8) Velice oceňuji nejen
samotný výzkumný záměr práce, ale i to, že autorka si jasně vymezila základní výzkumné
oblasti, které jí vzhledem k období závislosti zajímají a tímto zúžením tématu se vyhnula
nebezpečí, že se nechá zahltit příliš velkým množstvím informací, které by pak nebyla
schopná adekvátně zpracovat. Základní výzkumné otázky v předkládané diplomové práci jsou
tedy následující: „Jak vnímá respondent kvalitu vztahů s okolím v průběhu závislosti a po ní?
Jak hodnotí proces resocializace? Změnila se skupina lidí tvořících blízké okolí před
drogovou kariérou, v jejím průběhu a po ní? Jak respondent vnímá své místo ve společnosti?“
(s. 27)
Pro odpověď na výše uvedené otázky autorka zvolila a vhodně aplikovala metodu
kvalitativního polostrukturovaného rozhovoru.
Samotná práce má logickou strukturu, kde diplomantka nejprve v Teoretické části
jednak představí problematiku tvrdých drog a drogové scény v České republice a rovněž se
věnuje faktorům, které mají vliv na to, že se člověk stane drogově závislým, a také přibližuje
proces úzdravy a reintegrace bývalých uživatelů zpět do většinové společnosti. V Empirické
části

diplomantka

nejprve

představuje

svou

výzkumnou

metodu

(kvalitativní

polostrukturovaný rozhovor), metodu výběru vzorku a charakteristiku vzorku, přičemž
vysvětluje, co vedlo k tomu, že se ve své práci nakonec omezila pouze na bývalé uživatelky,
tj. proč v jejím vzorku nefigurují žádní muži. Ve druhém oddíle Empirické části pak již

autorka představuje svou analýzu získaných dat, kterou v souladu se svými výzkumnými
otázkami a na základě povahy získaných informací rozděluje na následující okruhy: Rodina
(podkapitoly: Charakteristika rodinného prostředí; Máme problém; Rodinné vztahy; Současný
stav); Přátelé (podkapitoly: Pseudo-kamarádi; Noví přátelé; Vytrvalci); Společnost
(podkapitoly: Sebevnímání před začátkem drogové kariéry; Já vs. společnost; Vliv drogy;
Droga a zábava; Reintegrace; Vzdělání) Bod zlomu; Vize budoucnosti. V závěru práce (který
diplomantka nazvala Shrnutím) pak autorka shrnuje svá zjištění pomocí jí vytvořené časové
osy, na níž leží čtyři období v životě bývalých uživatelů (Situace před a na začátku drogové
kariéry; Průběh drogové kariéry; Poslední fáze drogové kariéry a bod zlomu; Abstinence),
přičemž při charakteristice každého období diplomatka podává odpověď na výzkumné otázky,
jak respondent vnímá kvalitu vztahů s okolím; jaká byla/je skupina lidí tvořících blízké okolí
respondenta; jak respondent vnímá své místo ve společnosti. V úvodní části Shrnutí a v
kapitole Abstinence pak nalezneme odpověď na otázku, jak respondent hodnotí proces
resocializace.
Veronika Hronková se ve své diplomové práci opírá o relevantní zdroje a literaturu a
adekvátně s nimi pracuje, přičemž nejenže správně používá odkazy a citace a jasně odlišuje
parafráze a vlastní myšlenky, ale hlavně prokazuje porozumění zkoumané problematice a
schopnost vlastního přínosu, což se nejvíce projevuje ve zpracování výzkumu a v prezentaci
zjištěných faktů.
Z formálního hlediska je rovněž na místě zdůraznit, že práce je bez gramatických a
stylistických chyb a je psána srozumitelným, jasným a kultivovaným odborným jazykem.

Závěrem lze říci, že Veronika Hronková jasně prokázala, že je schopna kvalitně
zpracovat literaturu týkající se zvoleného tématu, orientuje se v dané problematice a zároveň
je schopná tvůrčího přístupu, což prokázala jednak při samotné přípravě a vedení rozhovorů a
rovněž při analýze zjištěných informací a při jejich zpracování v rámci své diplomové práce.
V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy: (1)
Pokud by autorka měla pokračovat ve výzkumu bývalých uživatelů drog, na co by se ve svém
novém výzkumu soustředila a proč? (2) Je možné, a pokud ano, tak jak, využít některé
z autorkou zjištěných skutečností v oblasti sociální reintegrace bývalých uživatelů?

Závěr: Diplomová práce Veroniky Hronkové jednoznačně splňuje požadavky kladené na
tento typ textů a doporučuji ji k obhajobě, a to s nejvyšším stupněm ocenění.

PhDr. Zuzana Kubišová
V Praze, 1.9.2011

