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Jako cíl si autorka Marie Danišová předsevzala zmapovat prostor, ve kterém se v ČR věnují 

různé státní i nestátní organizace péči o lidi, kteří užívají drogy a kteří mají problémy se 

závislostí na ně.  

Diplomová práce se standardně dělí na část, v níž je zpracována  problematika teoreticky (40 

stran) a část obsahující zpracování vlastního výzkumu (10 stran).  Následuje seznam literatury 

a v přílohách tabulky, seznam protidrogových pracovišť, text dotazníku a slovníček 

speciálních pojmů.  

Práce po stručném úvodu a stanovení cíle pokračuje přehledem drog, popisem jejich účinků, 

popisem přístupů k řešení závislostí v ČR a popisem jednotlivých pracovišť, vymezením 

jejich úkolů podle fáze průběhu závislosti. V principu existuje trojí typ péče: preventivní, 

akutní, následná, nezbytná je jejich vzájemná návaznost a propojenost.  

V praktické části je zběžně stanoven cíl zkoumání. Tím je odpovědět na otázku, zda je systém 

péče v ČR dostatečný, nebo jestli je potřeba nějaký jiný typ zařízení, případně nějaká změna 

ve stávajících zařízeních, a navíc si chtěla autorka rozhovorem s odborníky rozšířit znalosti o 

poskytované péče, o které se nedočetla ve studované literatuře. Zvláště chtěla prozkoumat 

komunikaci mezi institucemi a vzájemnou propojenost.  

Samotný výzkum spočívá v provedení sondy do situace prostřednictvím rozhovorů s několika 

odborníky činnými v péči o drogově závislé. Respondentů bylo kontaktováno 20, po 

zredukování (převážně z příčin jejich zaneprázdněnosti) byly provedeny čtyři  

polostrukturované rozhovory osobní, jeden telefonický a dva e-mailové, celkem bylo získáno 

sedm vyplněných dotazníků o 15 otázkách.  

Zhodnocení teoretické části: Po přečtení několika prvních stran nastává pro čtenáře 

rozčarování z nepřehlednosti, nesouvislosti a obsahové planosti.  Tento dojem se však naštěstí 

dále poněkud promění, následující kapitola (Systém péče o závislé v ČR) se stane sdělnější a 

konkrétnější a neuspořádanost ustoupí.  Práci je nutno vytknout, že se autorka vůbec 

nezamyslela nad teoretickým vymezením problematiky závislostí, měly být pojednány 

skutečnosti vedoucí ke vzniku a vývoji závislostí, důsledky pro jedince a pro společnost, jistě 

by mohla být zmínka o důsledcích sociálních, právních apod. Problém závislosti na drogách 

vychází z kořenů psychologických, sociálních, snad i ekonomických, ale jistě i  

antropologických. To vše by v práci završující studium humanitní vzdělanosti mohlo být  



alespoň v hrubých obrysech naznačené, zvláště jde-li o tak vážný, živelně narůstající a 

nesnadno řešitelný společenský jev. Teoretická část práce je o toto vše ochuzená, přesněji 

řečeno, pokus o širší uchopení byl udělán pouze nedostatečným způsobem. 

Zhodnocení praktické části: Samotný výzkum je problematický: velikost vzorku je malá, 

hloubka dotazování mělká, otázky jsou různorodé, způsob odpovědí je nestejný, zpravování je 

nestandardizované. Ale základní nedostatek je v tom, že schází koncepce zkoumání. Na s. 4 je 

citace (Ferjenčík), že „abychom se dostali k problému, musíme si vymezit proměnné, s nimiž 

budeme pracovat, a musíme definovat vztah mezi nimi“.  Z toho by se dalo očekávat, že 

výsledku se autorka bude chtít dobrat nějakým porovnáním zjištěných hodnot, v tomto 

případě by se nabízelo např. porovnat hodnoty zjištěné u pečujících s výsledky hodnot u 

pečovaných. Práce se ale ubírá zcela jinou cestou, a to tou nejjednodušší: žádný problém si 

nestanovuje, spokojí s s tím, co jí kdo řekne. Výsledek zkoumání je pouze takový: 

výzkumnice chce zjistit, jaká je péče o narkomany v ČR. Zeptá se odborníka, odborník 

odpoví, že péče je dobrá a že je víceméně spokojen, závěr výzkumu je, že je situace 

uspokojující.  Nechci podceňovat další informace, které od respondentů studentka získala, 

kritizuji metodu její práce. Dále autorka hodnotí odbornou literaturu jako nedostatečnou  a 

situaci v oboru málo zmapovanou (kap. 2.4). S tím se může i nemusí souhlasit, problém je ale 

opět stejný: není pro tvrzení žádný důkaz, neboť není provedena ani bibliografická rešerše 

k tématu a není provedena ani kritika použité literatury. 

Vyskytují se ale i chyby drobnějšího charakteru, např. dvě různé tabulky jsou označené jako 

Tab.č.9, překlepy a chyby v interpunkci  nejsou výjimečné (klientovi pozitivní složky 

osobnosti; osoby byli, situace vyvolávali atd.). Některé věty jsou v textu napsány vícekrát 

(s.12 a 21; s. 43 a 48 ad.) Nerozumím tomu, proč na začátku je odstavec „Základní pojmy“, 

jenž obsahuje tři pojmy, a na samém konci práce je slovníček se speciálními termíny. 

Vysvětlení termínů mohlo přece být organicky začleněno do textu vždy tam, kde se termín 

poprvé vyskytne (byť jen pro větší pohodlí čtenáře), a proč nejsou vysvětleny některé jiné 

pojmy jako např. agravace, ataxie, adiktologie, nebo co je to ordinace AT. 

Nevím, proč autorka psala v kapitole 2.2 a 2.3 obecné úvahy o tom, jak si zvolit konkrétní 

formu výzkumné metody, tento typ úvahy o volbě metody považuji na tomto místě za 

zbytečný až nevhodný. Jinde zase (s. 4, 44) jako by zůstaly zbytky z přípravné fáze práce 

v podobě „Rozhovor si budu nahrávat na diktafon … a poznačit si kde a s kým se uskutečnil“.  

Práce jen stěží splňuje kritéria závěrečné bakalářské práce, proto navrhuji ohodnotit ji 

známkou tři, a to v rozmezí 22 – 25 bodů.  

                                                                                                                          Eliška Pincová 



 


