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Štěpán Veis: Služby zaměstnávání bývalých uživatelů návykových látek v ČR ve srovnání 

s obdobnými službami v Rakousku a Skotsku 

 

Předložená diplomová práce reaguje na společensky významný, a především komplikovaný 

problém. Téma práce je pro člověka obecně mimořádně důležité a prochází výraznými 

proměnami po celou dobu existence moderní společnosti, přičemž současnost není v žádném 

případě výjimkou. Práce (vč. zaměstnání) mj. začleňuje člověka do sociálních vztahů, může 

tedy také sloužit jako mechanismus vylučování. 

Zaměstnávání bývalých uživatelů návykových látek je obtížným úkolem, které má celou řadu 

rovin. Pojednat o něm s úspěchem vyžaduje dobrou přípravu a dobrou znalost prostředí. Obě 

tyto podmínky podle mého názoru Š. Veis naplňuje, jeho zkušenost z práce v neziskovém 

sektoru se ukazuje jako nenahraditelný zdroj poznání.  

Základní konstrukce textu je dobře vystavěná, v prvních kapitolách pokrývá všechny základní 

obecné otázky, následně je probíraná tematika zužována a analyzována do hloubky.  

Řešená problematika má významný psychologický (osobnostní) rozměr, vedle toho je pro ni 

určující partikulární kontext sociální politiky, práva či stupně rozvoje sociálních služeb. Také 

proto je možné (vhodné) komparovat rozličné přístupy, které jsou uplatňovány v různých 

zemích, a následně z dosažených výsledků vyvozovat praktická doporučení. Právě tohoto 

bodu se týká jediná závažnější kritická poznámka, kterou k práci vznáším. V textu mi schází 

podrobnější zdůvodnění, proč se pozornost upírá právě k dvěma zvoleným zemím (Rakousko, 

Skotsko). Dále jen na okraj poznamenávám, že charakteristiku bývalých uživatelů 

návykových látek omezenou na rozsah půl strany (kap. 2.1) pokládám za příliš stručnou. 

Rozsahem úsporná práce má věcnou povahu, její styl je sevřený a v dobrém slova smyslu 

úsporný. Jako užitečná se jeví mj. informace o očekáváních potenciálních zaměstnavatelů 

vůči uchazečům z řad bývalých závislých. Hlavní přínos práce ale spočívá v rozboru projektů 

z různých zemí. Použité prameny vyhovují stanoveným požadavků jak z hlediska své skladby 

(podíl cizojazyčných), tak kvality.  

Formální stránka včetně stránky jazykové je v práci na velmi dobré úrovni, překlepy se 

objevují jen vzácně (s. 17), na s. 32 nacházíme odkaz bez datace zdroje.  

 

Doporučuji k obhajobě. 
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