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 Téma diplomové práce bylo vhodně zadané, vždyť následná fáze po léčbě bývá často 

rozhodujícím procesem v celém procesu relativní úzdravy závislého člověka. Motivace pro 

léčbu, která dovedla pacienta k nejednou opakovanému pokusu zbavit se své závislosti, se ve 

fázi post-léčení přeměňuje na motivaci k tomu, aby léčený vytrval ve svém záměru závislosti 

se zbavit trvale. K tomuto cíli je třeba celé řady opatření, která umožní klientovi v post-

léčebném období mimo chráněné prostředí léčebny zvládnout procesy bažení (craving) po 

alkoholu či nealkoholové droze. Vždyť mimo stěny zdravotnického zařízení, které vytrhuje 

klienta na časově omezenou dobu z řady problémů všedního dne, číhá na klienta celá řada 

jemu důvěrně známých, často stresujících podnětů, které v minulosti „dopomohly“ k jejich 

„zvládání“ za pomoci alkoholu či drog. S těmito podněty v kombinaci s bažením po 

subjektivně pozitivních účincích alkoholu či nealkoholových drog se klient pak musí 

především sám vyrovnávat, v této bitvě je však třeba mu nabídnout podpůrné prostředky. 

 Autorka diplomové práce přistoupila v úvodních partiích k definování pojmu 

„závislost“, vychází především (nikoliv však pouze) z pojetí Nešpora. V systematice práce 

navazuje pasáží o základních skupinách návykových látek (alkohol, opiáty, stimulancia) a 

přechází k pojednání o různých způsobech léčby závislosti. Zde poukazuje na postupy v rámci 

biomedicínského modelu (závislost jako nemoc) a zejména modernějšího šířeji 

koncipovaného přístupu založeného na bio-psycho-sociálním modelu.  

 Za cenou část diplomové práce lze považovat souhrnné pojednání o léčebné a post-

léčebné péči v oblasti závislostí. Stranou nezůstávají ani programy, které směřují k vyhledání 

osob vyžadujících intervenci (terénní programy, nízkoprahová kontaktní centra). V těchto 

pasážích podává práce zajímavý shrnující pohled na šíři (či absenci – viz AT ordinace) péče. 

Zvláštní pozornost je v práci věnována stěžejní otázce možností následné péče. V těchto 

pasážích však bohužel poněkud postrádám specifické pojednání o roli sociálního pracovníka 

v této činnosti – jaká role a odpovědnost by mohla být na kvalifikovaného sociálního 

pracovníka kladena. Na str. 40 se sice konstatuje, že „ v následné péči je velmi důležitá role 

týmu“, nicméně specifický přínos sociálního pracovníka není podrobněji zohledněn. Zvláště 

bych toto pojednání hledal v pasážích, které hovoří o prevenci či zvládání relapsu. 



 Zatímco teoretická část práce je zpracována na celkem dobré úrovni, nelze to 

jednoznačně tvrdit o části praktické. Oponent si na jedné straně uvědomuje problémy při 

sběru dat, na druhé straně však nemůže nevidět jistá opomenutí ze strany diplomantky. 

 Předně postrádám instrument, kterým byla data sbírána. Popis sběru dat je sám o 

sobě podán chaoticky, občas se hovoří o polostrukturovaném rozhovoru, jinde o dotazníku, 

na jiném místě o setkání s respondenty. Podstatným však je, že čtenář nemá možnost 

posoudit vhodnost či nevhodnost kladených otázek a učinit si obraz o tom, jak formulace 

otázky ovlivnila odpovědi a jaký byl faktický rozsah dotazování. 

 Na str. 51 - 52 jsou naznačeny okruhy otázek ve třech obecných oblastech. Bylo by asi 

vhodné některé výsledky uvádět v přehledných tabulkách za celý soubor (či za dva 

podsoubory – alkoholici, drogově závislí) a pokusit se vysledovat nějaké rozdílnosti mezi 

motivacemi mladých x starších respondentů, mužských x ženských klientů, lidí poprvé 

léčených x léčených opakovaně, rizikové situace pramenící z osobnosti x sociální situace 

apod. Obecně řečeno - chybí pokus o vyhledání rizikových situací v závislosti na typu života 

klienta a jeho charakteristikách. Citování konkrétních odpovědí je sice do jisté míry zajímavé, 

mělo by však být spíše ilustrací zjištěných tendencí. 

 V textu se též autorka opakovaně vrací ke stejným aspektům výkladu, text se tím 

prodlužuje a znepřehledňuje. Také by bylo třeba přesněji definovat, co chápe autorka 

termínem „potřeba“ klienta. Domnívám se, že potřeby klienta jsou např. bezpečné zázemí, 

možnost se svěřit, možnost se poradit, utvrdit ve svém správném abstinenčním postoji, 

vyměnit si názor na to, jak vzdorovat rizikovým situacím apod., ale samozřejmě i jak odhalit 

rizikové situace či bránit se rezignaci z relapsu. Domnívám se tedy obecně, že se 

shromážděného materiálu by bylo při pečlivějším rozboru snad možno vytěžit větší množství 

informací. 

Závěr: Předložená práce je lepší v teoretické části než v praktické. V teoretické části přináší 

přehledné informace o možnostech zápasu o střízlivost klientů, v praktické části pak parciální 

informace o názorech léčených alkoholiků či závislých na nealkoholových drogách 

v doléčovací fázi bez propracovanější interpretace.  

V závislosti na obhajobě navrhuji ohodnotit práci známkou velmi dobře či dobře.  
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