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 Diplomová práce se zabývá problematikou snižování škod spojených s užíváním drog. 

Hned v úvodu autor předložené práce zdůrazňuje, že se bude zabývat v oblasti drogových 

závislostí především těmi intervencemi, které jsou zaměřené na snižování poškození  

souvisejících s drogami a primárně se nesnažících o abstinenci drogou zasažených jedinců. 

Uchopení společensky závažného problému drogové závislosti bude se tak v jeho pojetí 

pohybovat převážně v oblasti zamezení zdravotních problémů klientů a ochrany celé 

společnosti před možnými komplikacemi ze strany fetujících. Tím diplomant naznačuje, že 

jen velmi nerad (pod tlakem vedoucího této práce) bude ve své studii hovořit též o prevenci, 

která by měla ovlivňovat samotný vznik, rozvoj a komplexní úzdravu z drogové závislosti, 

tedy o prevenci, která by se měla na tuto oblast zaměřit jako na oblast prioritní a že 

„poškození“ ze zneužívání drog je podstatně komplexnějším problémem a nelze jej redukovat 

pouze na zdravotní rizika. Nicméně je třeba konstatovat, že i na tyto aspekty při vypracování 

diplomové práce došlo a že se diplomant odpovědně vyrovnal s celou řadou připomínek, které 

mu byly v průběhu tvorby diplomové práce předkládány. 

 Diplomant si uvědomuje obtížnost situace, která je spojena s patřičným 

uskutečňováním primární prevence drogových závislostí, tedy aby mladým lidem byly 

poskytnuty v pravý čas a správným způsobem relevantní informace, které by z jedné strany 

nepůsobily jako prvoplánovité odstrašování, z druhé strany se nestaly nevhodným návodem. 

Podobně ukazuje, že sekundární a terciální prevence se stále hlouběji musí zamýšlet nad 

zamezením zdravotní a sociální degradace ohroženého jedince. Přitom ovšem správně 

zdůrazňuje že „abstinence od drog a eliminace užívání není možná okamžitě a u všech 

uživatelů“, z čehož vyvozuje, že je třeba se nejdříve soustředit na problémy zdravotního rázu. 

To je jistě pravda, nesmí se přitom zapomenout, že tímto způsobem hasíme pouze aktuální 

„požár“ a sanujeme bezprostřední rizika, nikoliv však příčiny vzniku drogové závislosti. Též 

pojem „snižování škod“ nelze dle mého názoru redukovat pouze na problematiku fyzického 

poškození, ale je jej třeba chápat i v sociálních, duševních a duchovních aspektech. Pojetí 



„harm reduction“ je tak sice důležitým preventivním aspektem, nikoliv však aspektem 

jediným. 

 Zajímavou částí diplomové práce je její pečlivě provedená empirická část. V ní se 

diplomant pokouší posoudit „profesionální úroveň terénních programů v oblasti drogové 

problematiky na základě uznávaných profesionálních standardů a zmapovat zdravotní a 

sociální služby v této oblasti v ČR a SR.“ Ve svém dotazníkovém šetření se zaměřil zejména 

na určité specifické okruhy porovnání situace v sousedních státech bývalé federace, a to 

zejména na otázky zaměřené na zapojení profesionálů a dobrovolníků do terénních programů, 

na možnosti testování na krví přenosné nemoci a nemoci pohlavní a na situaci v oblasti 

možností substituční léčby. Výsledky ukázaly zejména kvantitativní  nepoměr mezi 

existujícími terénními programy v ČR (zde je jich významně více) a SR. Rozdíl byl nalezen 

též v tom, že drogové terénní programy jsou v SR více záležitostí dobrovolníků než placených 

profesionálů a že v SR se tato činnost rozvíjí pomaleji. V ČR pak diplomant konstatuje 

dominantní postavení dvou organizací  (Dropin a Sananim), které hrají prim v množství 

terénních programů i množství kontaktů (v tomto ohledu jsou vykazované výkony až téměř 

k neuvěření – viz tab.3 na str. 42, asi by bylo vhodné sdělit, co se přesně chápe „množstvím 

realizovaných kontaktů do týdne“). Podobnou situaci na „drogové scéně“ vykazuje na 

Slovensku Risen. Pokud srovnání dvou odlišně velkých výzkumných souborů v ČR a SR 

dovoluje toto zobecnění (bylo by možná vhodné se v textu diplomové práce touto okolností 

zabývat!), pak – dle sdělení diplomanta - vzdělávaní profesionálů i supervize jsou v obou 

státech zajišťovány na obdobné úrovni, na Slovensku však organizace překvapivě častěji 

testují klienty na výskyt nemoci přenosných  krví a na pohlavní nemoci, naopak v ČR je lepší 

situace v oblasti substituční léčby. 

 

Závěr: 

Diplomant svým průzkumem poskytl některá zajímavá srovnávací data k situaci v ČR a SR a 

tím splnil úkol, který si ve své diplomové práci stanovil. Předloženou práci doporučuji 

přijmout k obhajobě a dle jejího průběhu  ji hodnotit známkou velmi dobře až výborně. 
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