
Posudek na diplomovou práci Štěpána Hazuky: Rodina dospívajícího problémového 
uživatele drog a možnosti jejího ovlivňování. 

Kolega Hazuka se volbou i zpracováním tématu připojil k zastáncům systémového 
přístupu při práci se závislými jedinci. Ti vycházejí z předpokladu, že problém užívání drog 
je problémem celého rodinného systému a jeho vývoje. 

Autor svou práci koncipuje jako teoretickou, ve zvoleném tématu se však pohybuje 
ovlivněn několikaletou praxí v terapeutické komunitě mladistvých uživatelů drog. V prvních 
kapitolách,věnovaných vymezení základních pojmů, prokazuje dostatečný přehled v dostupné 
literatuře i vlastní přístup k dané problematice. Celkem zdařile se vypořádává s nejednotnou 
terminologií, přesto se v textu místy ztrácí rozdíl mezi uživatelem a problémovým uživatelem 
drog, příp. mezi problémovým a "škodlivým" užíváním. Existuje vůbec takový rozdíl a pokud 
ano, mohl by ho diplomant v rámci obhajoby upřesnit? 

Sympatický je autorův pohled na závislost jako na interakci biologických, 
psychologických, sociálních a spirituálních faktorů. Přesto bych v úvahách o biologické 
dimenzi přivítala poněkud podrobnější zmínku o chemickém prostředí mozku 
(neurotransmitery, neurohormony ... ).Neboť hodnota různých drog pravděpodobně spočívá i 
v jejich schopnosti navodit změny chemizmu mozku, které se následně sdružují s poruchami 
emočními, kognitivními, konativními i spirituálními. 

Kapitola věnovaná období dospívání akcentuje vývojové hledisko a diplomant 
poukazuje na větší zranitelnost adolescenta v tomto náročném vývojovém období. Vedle 
faktorů somatických a psychických připomíná kolega Hazuka pro vznik a rozvoj závislosti i 
faktor farmakologický, precipitující a enviromentální a jejich vzájemnou propojenost. Otázka 
adolescentního moratoria, dobře zpracovaná na obecné úrovni, by si možná zasloužila větší 
specifičnost pohledu ve vztahu k závislostem. Někteří dospívající si berou drogy "na 
pomoc"zejména v době, kdy si potřebují zařídit odklad dospělosti a z pozice pomáhajícího 
pracovníka je nezbytné rozlišovat zda se celkový obraz klienta rozvíjí především na podkladě 
psychosociální poruchy, poruchy osobnosti, příp. duševní poruchy nebo zda jde jen o 
reverzibilní odchylku ve vývoji. 

Za stěžejní považuji kapitolu věnovanou rodině a dynamice jejího vývoje. Zdařilý je 
pokus o biodromální pohled, kdy diplomant připomíná vliv a uplatnění výsledků jednotlivých 
vývojových stadií v dospívání a v dalším životě jedince i rodiny jako celku. Autor se méně 
zabývá rodinami primárně rizikovými a spíše věnuje pozornost následným sekundárním 
změnám v rodinách uživatelů drog. V této souvislosti bych přivítala podrobnější pohled na 
problematiku kodependence v systému rodiny závislého jedince. I když jde o pojem relativně 
mladý, pomáhá nám lépe se orientovat ve vývojových stadiích závislosti. 

Nosná je i kapitola zabývající se možnostmi terapeutické intervence v rodině. 
Diplomant přináší několik základních teoretických modelů práce s rodinou závislého, mapuje 
jejich výhody a omezení, přičemž opakovaně akcentuje nezbytnost zapojení rodiny do práce 
s mladistvým toxikomanem. Celý text doplňují vhodně zvolené kazuistiky. 
Závěr: Přes některé uvedené připomínky, které lze chápat spíš jako náměty k diskusi pro 

obhajobu, lze konstatovat, že diplomant prokázal značný vhled do problematiky a posuzovaná 
práce je zajímavým příspěvkem pro oblast terapie závislostí.Text vyhovuje požadavkům na 
diplomové práce kladeným a doporučuji ho k obhajobě. 
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