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Předložená diplomová práce se pokouší identifikovat potřeby uživatelů služeb 

následné péče, které jsou důležité pro jejich úspěšnou abstinenci. Záměrem autorky 

bylo mimo jiné zdůraznit význam následné péče, která nedostává vždy potřebnou 

pozornost.  

V teoretické části autorka vymezuje relevantní pojmy. Definuje pojem závislosti, 

zabývá se návykovými látkami, důkladně probírá léčbu závislosti. Možná až příliš 

zeširoka, následná péče nemá tolik prostoru, kolik by zasloužila. 

Empirická část diplomové práce je postavena na kvalitativní metodě 

polostrukturovaného dotazování. Autorka je si sama vědoma, že výzkumný vzorek je 

malý a že zvolila tuto metodu jako východisko ze situace, kdy respondenti opakovaně 

odmítali nahrávání rozhovorů.   

Všichni respondenti se shodli na tom, že je život bez drog a  alkoholu příjemnější, bez 

ohledu na následky závislosti, s kterými je nutno dlouhodobě pracovat. Jako potřeba 



se ukázalo rozpoznání rizikových situací, které by mohly započatou abstinenci ohrozit. 

Další potřebou je znalost práce s  relapsem. Ne všichni dotazovaní s ním měli 

zkušenost, přesto znali postup, jak s ním zacházet. Další zjištěnou potřebou je 

možnost sdílení problému v bezpečném a  motivujícím prostředí. Poslední potřebou 

je odpoutání se od závislého chování a jednání dle vlastních úsudků, tedy potřeba 

svobody.  

Odlišnost potřeb osob závislých na alkoholu a  osob závislých na jiných drogách se 

neprokázala, tyto dvě skupiny se ve svých výpovědích nelišily. Srovnávané skupiny 

jsou však příliš malé na to, abychom tento výsledek mohli zobecňovat.  

Cíl výzkumu, výzkumné otázky, výzkumný soubor, metoda sběru dat i jejich 

zpracování jsou dobře popsány. Výzkum je adekvátně vyhodnocen a diskutován.  

 Téma bylo z hlediska oboru sociální práce vhodně zvolené. Oceňuji odhodlání a 

vytrvalost autorky, která musela překonávat během výzkumu mnoho překážek. 

Předložená práce splňuje náležitosti diplomové práce.   

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře – dobře. 

        PhDr. Olga Havránková 
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