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Diplomant se zabýval tématem, které se po řadu let jeví jako stále aktuální - a to je 
problematika drogových závislostí. Zaměřil se na problém závislostí u adolescentů, kteří 

představují značně rizikovou skupinu. 
V první části práce se autor zabýval problémovým uživatelem drog a poukázal na skutečnost, 
že většina lidí si vytváří různé formy závislosti, které jsou běžnou součástí vývojových změn. 
Ohrožující se závislost stává v okamžiku, kdy dochází nejen ke změně kvality života, ale 
stává se i ritualizovanou činností, bez ní se jedinec nedokáže obejít. V textu jsou vymezeny 
pojmy úzus, abúzus a misúzus; pozornost je věnována diagnostice (dle Mezinárodní 
klasifikace), abstinenčnímu syndromu a různým formám závislostí. Diplomant uvádí 
biologický, psychologický a sociální model závislosti a uvádí že je třeba jej v západní 
civilizaci doplnit ještě o spirituální složku, protože otázka smyslu života je v terapii závislostí 
významná. Diplomant se poté zabýval celou řadou teorií závislostí (psychoanalytickými, 
behaviorálními a logoterapeutickými). 
V následujícím oddílu práce je věnována pozornost dospívajícím, jakožto problémovým 
uživatelům drog. Autor se zabývá faktory, které vyvolávají závislost u adolescentů, poukazuje 
na to, jakým vývojem samotné teorie adolescence od počátku dvacátého století prošly. 
Po kapitole věnované adolescenci je pozornost logicky věnována prostředí, v němž byl 
jedinec socializován -a tím je rodina. Diplomant pozornost především zaměřil na dvě klíčové 
figury v rodinné konstelaci - a to na matku a na otce; poté se zabýval i sourozenci. 
Pozoruhodná je i subkapitola o problematice závislostí ve vztahu k problémové rodině, kde 
autor uvádí i skutečnost, že vznik drogové závislosti může posílit kohezi rodiny a tím přispět 
paradoxně k její stabilizaci. 
Posledním okruhem, kterým se práce zabývá, jsou možnosti rodinné terapeutické intervence, 
kde autor vychází jak z literatury, tak z vlastních bohatých zkušeností. Doplňkem ilustrujícím 
teoretické kapitoly jsou kasuistiky uváděné v poslední kapitole práce, kde jsou uváděny 
stručné a přehledné charakteristiky vývoje drogové závislosti u mladistvých - a to jak úspěšně 
léčené případy, tak případy méně úspěšné. 
Text je doplněn závěry, přehledem literatury a přílohami. 
K práci lze vznést některé drobné připomínky: 

u autorů by bylo v textu vhodné uvádět i křestní jména, nikoliv pouze příjmení, 
pro psychology v praxi je fascinující užívat výraz bio-psycho-sociální, protože mají 
dojem, že jím opisují komplexnost; ve skutečnosti jde spíše o mnohomluvný výraz - věda 
samotná se stala vědou právě proto, že jednotlivé složky dokázala abstrakcí oddělit a 
zkoumat zvlášť; komplexní výrazy tohoto druhu nemají valnou výpovědní hodnotu, 
naznačují pouze, že vše souvisí se vším. 

Celkově lze konstatovat, že práce je psána neobyčejně čtivě, stručně a umožňuje jasný vhled 
do pojednávané problematiky. I kasuistiky jsou vhodně strukturovány, mají jednotnou stavbu 
a vhodně dokreslují teoretickou část. Vzhledem k tomu, že diplomant splnil požadavky 
kladené na diplomové práce, doporučuji práci k obhajobě. 
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