Oponentský posudek práce bakalářské práce Lenky Vlachové „Porovnání
principů a podob terapeutických komunit pro závislé na návykových látkách
v České republice“
Autorka si jako cíl své práce vytyčila popis a srovnání terapeutických komunit pro závislé
v ČR. Specificky se zaměřuje na otázku, zda resp. jak, je v léčbě přítomen spirituální aspekt.
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Jiné připomínky: Autorka nejasně definuje výzkumný vzorek, kritéria výběru jsou poněkud
nekonzistentní. To značně limituje vypovídací hodnotu výsledků.
Pro deklarované zaměření na spirituální aspekty léčby považuji zvolenou metodu za nedostatečnou.
Doporučovala bych doplnit jí alespoň sondou v podobě několika rozhovorů.
Při celkové velikosti výzkumného vzorku n=15, bych spíše volila použití absolutních četností.
Otázky k obhajobě:
Objasněte, co máte na mysli, když uvádíte, že „jsou to však spíše komunity, které fungují na

jiných principech.“? Jakých? Co bylo překážkou jejich zařazení?
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