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Vhodnost prezentace závěrů práce 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jak se vyvíjel systém, drogové prevence v ČR? Na jaké momenty v drogové prevenci 
poukázalo expertní šetření? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka v teoretické části popsala vývoj trestně právních přístupů k problematice drog po 
roce 1989. Uvedla základní legislativu k problematice drog, včetně nového trestního zákoníku 
a mezinárodních úmluv, na něž české právní normy navazují. Popsala medicínský přístup 
v tzv. bio-psycho-sociálním modelu. Dále uvedla systém služeb pro uživatele drog - a to od 
služeb prvního kontaktu (terénní programy, nízkoprahová centra pro uživatele drog), 
ambulantních služeb (AT, ordinace, substituční programy, atd.), přes psychiatrickou ústavní 
léčbu (psychiatrické léčebny, specializovaná oddělení pro léčbu závislostí), terapeutické 
komunity, až po následnou péči (doléčovací programy) a možnou prevenci. Také ~ 
popsala vývoj protidrogové politiky po roce 1989, vývoj jejích orgánů, priorit a cílů i 
konkrétních plánů k její realizaci a uplatňování v praxi. Diplomantka dále uvedla jednotlivé 
strategie tvořené na určitá období - a to včetně Národní strategie protidrogové politiky pro 
období 2010 - 2018. V další části práce je uvedeno a popsáno expertní šetření, které přináší 
zajímavé vhledy do dané problematiky. U tohoto šetření postrádám přesnější popis vzorku 
respondentů (muži - ženy, věk, povolání, délka praxe apod.). Je škoda, že autorka nevyužila 
možnosti uvádět u jednotlivých odpovědí přesnější charakteristiky respondentů, zvláště by 
byla zajímavá jejich profese a délka praxe v oboru. Tím by se obraz odpovědí stal daleko 
plastičtější. V práci jsou občas některé formulace, které by si zasloužily přísnější tvar: 
například kapitola o spirituálním přístupu obsahuje některá mírně řečeno naivní tvrzení atd. 
Celkově práce splnila cíle, které si autorka předsevzala a lze ji připustit k obhajobě. 
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