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„Specifika sociální práce s matkami – uživatelkami drog“
Autor: Radka Hladíková
Vedoucí práce: PhDr. Hana Dvořáčková
Cíl práce: Poukázat na širokou problematiku, týkající se léčby uživatelek drog
pečujících o dítě, z hlediska specifik přístupů sociálních i zdravotních institucící.
Téma práce je aktuální, protože uživatelů drog v ČR stále přibývá. Autorka tuto
problematiku zužuje na přehledný popis systému péče o matky – uživatelky drog.
Jako cenné vidím to, že informace čerpá nejenom z dostupných literárních a
internetových zdrojů, ale zvláště z vlastních zkušeností získaných rozhovory a
stážemi v intitucích v SRN i ČR, které se touto problematikou zabývají. Nejedná se jí
přímo o porovnání systémů, ale rozebírá faktory podílející se na vzniku drogové
závislosti i postunou péči u klientů obecně i na zpracovaných 4 kazuistikách.
V teoretické části studentka charakterizovala obecně protidrogovou politiku v EU a
dále se podrobně věnuje popisu systému péče o uživatele drog v SRN a ČR.
Detailně rozebírá zvláště přístupy a možnosti léčby v zařízení Karthause
v Regensburgu (str. 30 – 36) a v Centru pro rodinu Drop-in (str.36 – 56). Za velmi
kvalitně zpracovanou část považuji právě tuto výše uvedenou stať, ve které autorka
rozebírá samostatné projekty (Resocializace matek, Integrace rodiny) se základními
cíli a postupy v jednotlivých fázích péče o klientku. Tato část obsahuje prvky
praktických výstupů, které jsou dále zpracovány na str. 56 – 64. Vhodně jsou
doplněny zpracovanými případovými studiemi 4 klientek (viz příloha).
Rozsah práce je přiměřený, doplněný několika přílohami (kazuistiky, plán léčby a
týdenní program Karthause, Regensburg a ilistračními fotografiemi), kterými vhodně
doplňuje text práce.
Citované prameny jsou aktuální a v dostatečném počtu, způsob citace je správný.
Úprava práce je velmi dobrá. Studentka pracovala samostatně a pravidelně se
zúčastňovala konzultací.
Cíl práce byl splněn.
Doplňující otázka:
1) Co postrádáte v systému péče o matky – uživatelky drog v ČR oproti SRN. A
naopak.
2) Jaké kompetence by měl mít terénní pracovník pracující v oblasti drogově
závislých?
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