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Předložená bakalářská se zabývá ex – usery, lidmi, kteří poté, co se vymanili ze své 

závislosti, začali pracovat s drogově závislými klienty.  Toto téma je v oboru sociální práce 

rozhodně důležité a dosud mu byla věnována malá pozornost. 

 

Teoretická část bakalářské práce vysvětluje základní pojmy související s drogovou tematikou. 

Je zde popsáno dělení drog, jejich účinky, ale i možnosti léčby závislostí.  Autorka se 

zaměřuje především na léčbu v terapeutické komunitě  a na vymezení osobnosti terapeuta. 

Seznamuje čtenáře s ex-usery z pohledu odborné literatury.  

 

V experimentální části se pak autorka snažila zjistit, jak ex – useři vnímají přínosy a rizika své 

práce s drogově závislými klienty, jaká vlastně byla jejich motivace v této oblasti začít 

pracovat a jak hodnotí sami sebe a svou zkušenost se závislostí ve své současné profesi. 

Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, který byl uskutečněn metodou řízených 

rozhvorů, výzkumný vzorek byl získán metodou účelového výběru. Zvolená metoda, 

výzkumný vzorek i evaluace výzkumu jsou dobře popsány. Přes snahu autorky byl výzkumný 

vzorek nakonec malý, i ti probandi, kteří spolupráci přislíbili, ji nakonec zrušili. Je to škoda, 

ale v psychosociální oblasti se tato situace neustále opakuje, není to vina pisatelky.  

 



Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem, který byl uskutečněn metodou řízených 

rozhvorů, výzkumný vzorek byl získán metodou účelového výběru. Zvolená metoda, 

výzkumný vzorek i evaluace výzkumu jsou dobře popsány. Přes snahu autorky byl výzkumný 

vzorek nakonec malý, i ti probandi, kteří spolupráci přislíbili, ji nakonec zrušili. Je to škoda, 

ale v psychosociální oblasti se tato situace neustále objevuje, není to vina pisatelky. 

Rozhovory byly analyzovány prostřednictvím otevřeného kódování zakotvené teorie. Přínosy 

i rizika toho, že má pracovník ve službách pro lidi drogově závislé osobní zkušenost se 

závislostí i její léčbou, autorka nastiňuje v závěru své práce. V závěru práce rovněž 

zhodnocuje, jak dalece byly naplněny cíle výzkumu a jak byly zodpovězeny výzkumné 

otázky. 

 

Tuto bakalářskou práci považuji za zdařilou a v případě výborné obhajoby doporučuji 

hodnocení výborně. 
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