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   Vlastní práci tvoří 65 stran textu včetně použité literatury, elektronických zdrojů a seznamu
příloh (rozhovor s klientem 1 a 2 a osnova protitoxikomanického ochranného léčení na 
pavilónu 17 ).
   Studentka Žaneta Aghová se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „Léčba pachatelů 
trestné činnosti spojené s užíváním pervitinu“. Drogová problematika je v naprosté většině 
případů spojena i s trestnou činností. Vlastní dopady na společnost jsou devastující. Efektivní 
léčebné a terapeutické postupy jsou šancí, jak drogově závislým jedincům pomoci k jejich 
znovu začlenění do společnosti.
   Ve vlastní práci nás autorka nejprve seznamuje se základními pojmy. Představuje pojem 
droga obecně i včetně definic s detailním zaměřením na stimulační látky a akcentem na 
pervitin. Následně se zabývá pojmem závislosti , kde vychází především z prací Kaliny a 
Nešpora a soustřeďuje se na charakteristiku závislosti na pervitinu.
   Klíčová je 3. kapitola, která má název „Drogy a kriminalita“. S odkazem na Trávníčkovou 
zde vyslovuje autorka stěžejní tezi: „Užívání drog (pervitinu) a páchání trestné činnosti spolu 
úzce souvisí“ (jedno podmiňuje druhé). Pro pochopení ochranného léčení jsou zde uvedeny 
základní paragrafy a právní úpravy.
   Terapeutickým přístupům využívaným v nedobrovolném léčení závislostí je věnována 4.
kapitola, na kterou logicky navazuje „Léčba závislostí“ (léčebný program, který má za cíl 
abstinenci klienta). Představena je ambulantní a pobytová léčba. Práce se detailně zaměřuje na 
pobytovou část ochranného léčení, které se zpravidla vykonává ve zdravotnickém zařízení.
   Vlastní kvalitativní výzkumné šetření bylo provedeno formou polostrukturovaného 
rozhovoru u 2 problémových uživatelů návykové látky pervitin (s rozdílnou dobou léčby – 14 
dnů, 10 měsíců), kteří absolvovali léčbu nedobrovolně (Psychiatrická léčebna Bohnice, 
pavilon č. 17), na základě rozhodnutí soudu o ústavní protitoxikomanické léčbě. Výzkumná 
metoda byla zaměřena na pozorování léčebného procesu s diagnostikovanými (přímo na půdě 
léčebny v rámci odborné stáže).
   Studentka  Žaneta Aghová prokázala zvládnutí zvoleného tématu. Práce je přehledně 
strukturovaná a velice dobře srozumitelná. Též je patrné aktivní a pozitivní využití odborné 
stáže v konkrétním psychiatrickém zařízení.
   Použitá literatura je vhodně zvolena a je i v dostatečném rozsahu. Aktuálnost je navíc 
zajištěna internetovými zdroji.

   Otázka k obhajobě: Jak by jste využita získané zkušenosti v oblasti primární prevence?        
   
   

Hodnocení: výborně

V Praze dne: 22. července 2013                                     Podpis vedoucího práce:


