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Tématem předložené práce je uskutečňování změn při přechodu od závislosti, kde abstinence je
jedním z prostředků k dosažení této změny. Autorka během celého procesu psaní této práce aktivně
spolupracovala. Vysoké nasazení projevila také při akvizici informátorů do svého výzkumného
vzorku, což vzhledem k jeho charakteru jistě nebylo snadné.
Po formální stránce je práce v pořádku, až na několik drobnějších chyb autorka správně citovala i
parafrázovala. V práci je citováno převážně z domácích zdrojů.
Teoretická část je členěna do tří hlavních kapitol, kde autorka přehledným způsobem prezentuje
poznatky týkající se specifik vzniku, průběhu a důsledků závislosti na pervitinu, dále procesu změny
od závislosti k abstinenci a rizikovým vs. protektivním faktorům pro udržení abstinence. Tyto
poznatky jdou podle mého názoru do dostatečné šíře a hloubky, drobnější výhrady mám pouze k
zařazení podkapitoly Bažení a relaps do kap. 1.2 bez explicitní návaznosti na předchozí obsah
kapitoly, či k nedostatečnému rozvinutí podkapitoly Faktory prostředí v kap. 1.3. Asi za největší
nedostatek teoretické části považuji to, že autorka tento text spíše kompilovala z jednotlivých
příspěvků, nežli by s těmito příspěvky více pracovala a vztahovala je k potřebám svého výzkumu.
Textu by prospěla závěrečná shrnující kapitola, v níž by byla jasně označena východiska pro vlastní
zkoumání.
Cílem výzkumu je mapování přechodu od závislosti k abstinenci u uživatelů pervitinu (aktuálně
abstinujících). Cíl je vhodně zdůvodněn a rozveden výzkumnými otázkami. Za tímto účelem byly
zvoleny kvalitativní metodologické postupy, jako technika sběru dat byl použit polostrukturovaný
rozhovor. Okruhy otázek pokrývají podle mého názoru šíři výzkumného problému. Výzkumný vzorek
je velmi heterogenní v nejrůznějších aspektech (věk, doba závislosti na pervitinu, doba abstinence,
léčba…). Nicméně účelem tohoto výzkumu nebylo získání všeobecně platných poznatků, ale vhled do
subjektivního vnímání fenoménu abstinence jednotlivým uživatelem, proto heterogenitu vzorku
nepovažuji za nedostatek. Domnívám se, že se autorce podařilo nasbírat informačně velmi bohatý
materiál, který prezentuje prostřednictvím kategorií vytvořených otevřeným kódováním. Objevují se i
pokusy o interpretaci získaných dat, myslím si, že v tomto ohledu mohla být autorka ještě o něco
odvážnější. Za zdařilou považuji kapitolu Diskuze, v níž autorka shrnuje stěžejní momenty svého
výzkumu a zjištěná data komparuje s poznatky z literatury a předchozích studií.
Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře,
záležet bude na průběhu obhajoby.
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