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Téma sociální práce s matkami – uživatelkami drog je velmi zajímavé a
důležité a souvisí se studovaným oborem. Autorku vedl k jeho výběru
dlouhodobý zájem o drogovou problematiku a osobní zkušenosti ze zařízení ,
která se věnují matkám s drogovou anamnézou v Německu i ČR.
Svoji práci rozdělila na část teoretickou a praktickou, větší prostor věnovala
podrobné analýze tématu v teoretické rovině. V 1.kapitole se zabývá systémem
péče o uživatele drog v Německu a ČR a zaměřuje se v jeho rámci i na
možnosti péče pro těhotné a matky, které užívají drogy. Ve 2.kapitole vymezuje
role sociálního pracovníka v drogové oblasti a popisuje SP v nízkoprahových a
pobytových službách i v následné péči. Ve 3. kapitole autorka podrobně
charakterizuje vybraná zařízení pro matky- uživatelsky drog v Německu a ČR,
konkrétně nás seznamuje se státním zdravotnickým zařízením Karthause a
nestátním zdravotnickým zařízením Centrum pro rodinu Drop-in o.p.s.U obou
zařízení uvádí postup SP v jednotlivých fázích léčby. Obsah 4.praktické kapitoly
tvoří 4 případové studie, které autorka zařadila do příloh a jejich rozbor.
V závěru se zamýšlí nad podobností strategií využívaných při práci s klientkami
v Německu a ČR.
Jako cíle své práce si autorka vytyčila přiblížit specifika SP s matkamiuživatelkami drog ve dvou vybraných zařízeních v Německu a ČR a popsat
konkrétní činnost sociálního pracovníka prostřednictvím kazuistických studií.
Oba stanovené cíle splnila.Teoretická část práce obsahuje všechny důležité
vstupní informace, autorka přitom využívá aktuální české i zahraniční
informační zdroje, které jsou často velmi specializované. Text práce je
přehledně utříděn, doplněn bohatým poznámkovým aparátem a prokazuje
výbornou orientaci autorky v řešené problematice. Počet uvedených citací je
přiměřený a citační norma dodržována. Čtyři předložené kazuistiky jsou
zpracovány detailně s časovou kontinuitou vývoje jednotlivých případů.
Práce jako celek je velmi zajímavá, a proto jsem si ji s chutí přečetla.
Předložená práce má kompaktní logickou strukturu i větší rozsah, jazyková
úroveň a stylistické schopnosti autorky jsou výborné. Proto práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji klasifikační stupeň výborně.
Otázky: 1. Jak hodnotíte míru úspěšnosti léčebného programu CPR Drop-in a
TKK Sananim u vybraného vzorku klientek?
2.Měla jste možnost se účastnit jako pozorovatel některé fáze léčby u
popisovaných klientek? Jak Vám to pomohlo při zpracování kazuistické studie?
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