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Předložená práce je tématicky velmi aktuální, poukazuje na psychologickou 

problematiku doléčování u závislých. Výzkumná data z této oblasti stále chybí a jakýkoliv 

výzkum je velmi prospěšný. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, v celkovém rozsahu 64 stran. 

V teoretické části se autorka věnuje problematice syndromu závislosti, systému péče o 

závislé, zejména se soustředí na doléčování jako takové. Jedna kapitola je věnovaná 

konkrétnímu zařízení, ve kterém bylo provedeno šetření. Celá teoretická část je poměrně

přehledná, autorka dokáže pracovat s odbornou literaturou, jejíž seznam je obsáhlý. Škoda jen 

občasných překlepů nebo pravopisných chyb.

Empirická část je založena na kvalitativní studii provedené na vzorku 5 abstinujících 

závislých osob. Tato část obsahuje všechny potřebné náležitosti, jsou zde nastíněny cíle práce, 

výzkumné otázky, popis vzorku i výzkumné metody a autorka přináší zajímavé a podnětné 

závěry. Problémem není ani tak malé množství respondentů, na což autorka poukazuje, ale 

pro zobecňování může být obtížná heterogenní skladba zkoumaného vzorku. Jsou zde jak 

muži, tak ženy, poměrně rozličného věku a různé délky užívaní látky i různé délky léčby i 

abstinence. Společný je pouze druh návykové látky a doléčovací zařízení, které navštěvují. 

Předpokládala bych, že tyto skutečnosti autorka zmíní v kapitole diskuse, proto doporučuji 

věnovat se tomu v průběhu obhajoby. Kapitolu diskuse bych očekávala propracovanější s tím, 

že by se zde nabízelo porovnání výsledků s literaturou a také současnými výzkumy v dané 

oblasti. Jistě je velmi obtížné získávat data v této oblasti, zejména pro studenta nebo člověka, 

který přichází do léčebného zařízení zvenčí, to bych ocenila, právě proto, že se navíc jedná o 

údaje a informace osobní povahy.  

I přes uvedené výtky se doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou 2. Výsledek 

práce se může změnit dle průběhu obhajoby.
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