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   Téma bakalářské práce: Sociální a terapeutická intervence v rodině drogově závislého jedince 

   Předkládaná bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 90 stran. Je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou, obsahuje i přílohy ( u některých však není uveden informační zdroj).  

   Téma práce si autorka zvolila vzhledem ke studovanému oboru vhodné, často diskutované ve 

společnosti.  

   Cíl práce je zřejmý, není však zcela zřetelně vymezen a formulován v úvodu práce.  

   V teoretické části práce autorka objasňuje základní pojmy související s tématem a uvádí definice od 

různých autorů, zabývá se historií užívání drog a uvádí zajímavosti, týkající se objevení některých 

nejznámějších drog. V další kapitole předkládá přehledné dělení drog podle účinků, informuje o prevenci 

primární, navazuje prevencí sekundární a terciální. Kapitola třetí se věnuje vzniku a rozvoji závislosti, 

čtvrtá kapitola odvykání. V této kapitole autorka popisuje jednotlivé fáze odvykání, strategie a zmiňuje 

osobnosti oboru adiktologie. Samostatná kapitola je věnována psychoterapeutickým přístupům, nejvíce 

prostoru potom rodinné psychoterapii a jejím směrům. Šestá kapitola „Drogy v rodině“se věnuje zvlášť 

situaci, kdy je závislé dítě a situaci, kdy je závislý rodič. Kapitola sedmá přináší informace o systému 

pomoci rodinám zasaženým závislostí v ČR, informuje o obecně zaměřených pracovištích s nabídkou 

pomoci a podrobně popisuje specializovaná adiktologická pracoviště. 

   Teoretická část práce je přehledná, základní pojmy jsou zde předkládány srozumitelně. Má logickou 

stavbu, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou dobře propojeny a dostatečně propracovány. 

   Cílem empirické části práce je snaha informovat laickou veřejnost o hrozbě možnosti vzniku drogové 

závislosti, o možnostech léčby či řešení problému a upozornit na aktuálnost a závažnost tématu. 

Seznámíme se se třemi obsáhlými rozhovory lidí, kteří se setkali se závislostí na drogách. Všechny tři 

rozhovory autorka porovnala v samostatné kapitole a snaží se příběhy hodnotit. Na prezentovaných 

rozhovorech se snaží ukázat, jak rozdílné a složité situace musí řešit i dítě závislého rodiče, ale zároveň 

prarodič, tedy rodič závislého dítěte. 

   Ve druhé části práce je vyhodnocen dotazník, který autorka nabídla respondentům přes internet. 

Získala tak 219 respondentů, kteří vyplnění dotazníku dokončili. Je překvapivé, že bylo 73 % žen.     



   V úvodu empirické části je uvedeno pět hypotéz, které se autorka snaží potvrdit či vyvrátit pomocí 

otázek dotazníku, nabízí otázky uzavřené i otevřené. 

   V kapitole č.5 „Diskuze“ jsou prezentovány výsledky výzkumu, ale potvrzení či vyvrácení předem 

stanovených hypotéz není zcela jednoznačné. Stanovení hypotéz je vhodně zvolené a prezentování 

výsledků vyhodnocení dotazníku zdařilé. Vyhodnocení je však spíš jakousi polemizací, než potvrzením či 

vyvrácením hypotéz. 

    Splnit cíl práce se autorce podařilo. Své znalosti a získané poznatky prezentuje vhodnou formou, zvolila 

odpovídající zdroje informací a je patrné, že se o problematiku zajímá a dobře se v ní orientuje. 

   Po formální stránce se v práci objevují jen drobné nedostatky. Po obsahové i stylistické stránce je práce 

na dobré úrovni.  

   Práce s literaturou i její výběr je na dobré úrovni. Vlastní zhodnocení práce, komentáře, diskuse, 

postřehy a prezentace získaných výsledků jsou zdařilé. 

  

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:   výborně 

 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1.  Jak na Vás osobně zapůsobily příběhy lidí, které v empirické části předkládáte? 

2. K vyhodnocení dotazníkového šetření jste měla k dispozici 219 respondentů, zmiňujete se, že jsou to 

Ti, kteří dotazník dokončili. Máte představu o tom, kolik lidí dotazník četlo a vyplnění nedokončilo? 

Chtěla jste na problém upozornit. Myslíte si, že jste přispěla k šíření osvěty? 

3. Čím se stalo, že Vám dotazník vyplnilo o tolik víc žen? 

4. Můžete shrnout vyhodnocení jednotlivých hypotéz? (potvrzena – vyvrácena) 

 

 

 

V Praze dne 30.května 2017                                                                                              …….……………………………….                                      
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