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Předložená disertační práce je po formální stránce přiměřená - rozsahem, grafickým 

zpracováním, prostudovanými zdrojovými prameny. Pochvalu zaslouží výběreln ténlatu. 
Kombinace péče o nastávající matky a drogové problematiky staví práci do popředí 

významnosti. Oceňuji autorčinu snahu řešit kvalifikovaně "žhavé" téma z praxe. Práce není 

členěná na klasickou teoretickou a empirickou část, ale v kapitolách rozvij Í postupně tén1ata 

zdravotně sociálních důsledků užívání drog v těhotenstvÍ, přehled legislativy a 

lnezinárodních konvencí, systém a typologie péče a léčby u nás a v zahraničí a podrobnější 

deskripce situace v Jihočeském kraji. Po diskusi autorka také formuluje své závěry a 
doporučení. 

Teoretická část je zajímavá srozumitelným přehledem tématiky. Po jeho přečtení nelze 

pochybovat, že jde o velmi důležitou oblast volající po řešenÍ. Krátké kazuistiky pon1áhaj Í 

čtenáři vytvořit si živý obrázek a osobní vztah. 

Vlastní diskusi a rozvahu nad předloženou prací začnu nad empirickou částí. Autorka sbírala 

šest roků data od různých jihočeských institucí poskytující zdravotně sociální péči. Při sběru 

dat používala rozhovor a dotazník s následnÝln expertním posouzeníln dosažených výsledkú. 

A zde se ptám: o jaký jde dotazník, kdo ho vytvořil, kdo ho vyplňoval a proč není např. 

v příloze? Jaká data tak byla získaná? Proč nejsou shrnuta v podobě výstupú deskriptivní 

statistiky (grafy, tabulky apod.)? A co znalnená "expertní posouzení"? Tínl je podle 111ého 

názoru výrazně sníženo porozumění následné diskuse nad daty. 

Autorka uvádí řad zajílnavých nl01nentú z praxe; např. jistá delikátnost dotazování na užívání 

drog v prenatální péči s vnímanÝln nebezpečím "stigmatizace" těch žen, které drogy 

neužívají. To je svojí podstatou sociologicky i psychologicky zajínlavý fenonlén naší doby. 

Více však autorka neuvádí (krolně konstatování "Gynekologové připouštějí ... "). V kapitole o 

porodnické péči autorka také píše "Bohužel sami lékaři sdělili, že registruj í převážně 

negativistický postoj personálu k rodící toxikolnance" (s. 75; a podobně i na s. 82). Znanlená 

to, že autorka sama nesouhlasí s postojem personálu? Nakolikje ale takový postoj realitou? 

Termín "převážně" je mimo odbornou průkaznost. Podobně ne dosti odborně působí 

konstatování typu "Paní primářka ... sama sděluje skutečnost, že ... 40% ... ". Je třeba 

přesněji pracovat se zdroji inforlnace (zde např. ústní sdělení, apod.). 

Oceňuji, že autorka systematicky prochází všechny články péče až po dobrovolnické 

organizace, azylové domy, konkrétní výchovné ústavy apod. V kapitole 12.3 otevírá autorka 

"Mezioborový přístup - klíčové vztahy". Přesto, že jde o velmi krátkou kapitolu, tak ji 

vnílnáln jako velmi dúležitou právě pro možnost hledat, zvýrazňovat aktivity, potenciál 

v propojování sociálních institucí. Na s. 83 autorka píše "Dle zkušeností odborníkll 
pracujících v této problematice bývá většinou dítě luatce odebráno ... ". Co znanlená ono 



"většinou"? Podobně je trochu zvláštní konstatování, že "Služby, které poskytuji hlídáni děti 
v 

zaznamenávají větší počet žen mezi klienty." Slo o nečekané zjištění? 

Dále následuje přehled situace v několika státech světa. Proč právě v uvedených a ne 

v jiných? V přiložených tezích je na s. 18 napsáno "V Bratislavě již existuje jeden jediný 

metadonový substituční program pro těhotné ženy". Snad jde o nešťastnou forn1l11aci. 

Celkově lnně však není jasné, proč je přehled situace v některých zemích součástí 

empirického sběru dat Ginak založeného na výše zmíněném rozhovoru a dotazníku). 

Následuje diskuse v rozsahu zhruba čtyři a půl strany. Právě diskuse bývá nejplodnější částí, 

ve které autoři diskutují získané údaje s v kombinaci s vlastní analýzou a názory odborné 

literatury. V tomto smyslu se mně autorčina diskuse zdá přespříliš skromná. Kron1ě toho se 

zde opakuje přehled situace v některých zemích, jak to bylo v práci uvedeno v předchozí 

kapitole. Proč? Na s. 104 autorka konstatuje, že " ... užívání substituční látky ... zvyšuje 

pravděpodobnost stabilizace jak těhotné ženy tak i nenarozeného dítěte". Jak autorka rOZUlllí 

výrazu "stabilizace"? Je to slovo běžné v medicíně. Jak to však chápat v sociologickén1 textu? 

Podobně, i když snad přijatelněji, vyznívá formulace " ... velký počet dětí narozených 

s drogovou zátěží" (s. 105). Podobně neurčitě zní věta (s. 105) "Veln1i diskutabilní je také 

otázka, zda narozené dítě drogově závislé ženě bezprostředně po porodu odebrat, což se děje 

často automaticky. ooa umístit jej (má patrně být 'je' jš) většinou do zařízení ... ". Co zde 

. znalnená "často auto111aticky" a "většinou" ? 

Autorka o tématu pojednává se zápalem a osobní angažovaností. To je jistě syn1patické a do 

jisté míry i žádoucí. Ovšem formulace jako "Je smutné, že ... ", "Osobně jsen1 toho názoru, 

že ... " by se ve vědeckém textu snad ani neměly objevovat. Závěr diskuse (s. 106) v podobě 

téměř zvolání" ... ale především je v naší zemi dovoleno užívat drogy v těhotenství ....... " je 

podobného druhu. Kromě jiného to také otevírá citlivou otázku norn1ativú, se kterou se 

zvláště v sociologii (resp. v sociální práci) musí pracovat přesně. 

Vlastní závěr práce je ve znaluení několika autorčiných doporučení. Opět konstatuji, že 

autorčin aktivní přístup je vítaný a sympatický. Ovšem doporučení typu" n10bilizování 

lidských zdrojů ... snažit se prosadit ... více se orientovat ... " vyznívají více jako proklan1ace 

a ne jako odborníkův závěr. 

Jako své shrnutí opětně konstatuji velký význam řešeného tématu a oceúuji autorčinu odvahu 

vstoupit do složitosti společensko - zdravotně - právně - psychologických vazeb. Na druhou 

stranu málU však jisté pochybnosti o věd e c k é úrovni předložené práce. Nicn1éně 

doporučuji, aby se příslušná komise pro obhajoby prací zabývala a doktorandka se mohla 

k obsahu posudku vyjádřit. Některé moje pochyby mohou být dané také tím, že nejsen1 přín1Ý 

odborník na jádrovou problematiku předložené práce, ale přistupuji k ní z oblasti klinické 

psychologie. 
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