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terénnych programov v Českej republike a na Slovensku" 
Vedúci práce: PhDr. Kazimir Večerka, CSc. 
Oponentka: PhDr. Lenka Vavrinčiková, PhD. 

Kritériá A B C 

1.Aktuálnost' témy vo vzt'ahu x 
k študovanému odboru a k praxi 
2. Adekvátnost' cieťov práce a ich x 

naplnenie 
3. Odborná úroveň teoretickej časti práce x 
4. Odborná úroveň empirickej časti práce x 

(použité metódy, postupy riešenia) 
5. Kontinuita teoretickej a empirickej časti x 

Práce 
6. Dosiahnuté výsledky a závery pre prax x 

7. Formálna stránka práce x 
8. Jazyk a štylistika x 

Prinos a klady práce: 
Znižovanie škod spojených s uZlVanim drog sa profiluje ako samostatná oblasť 

terciárnej prevencie, možeme ju vnimať ako kompetenciu sociálnej práce pri snahe 
definovať jej výlučné kompetencie na kontinuu prevencia - liečba - resocializácia. 

Oceňujem výber témy, konkretizáciu na vybrané intervencie harm reduction, rovnako 
aj snahu autora empiricky spracovať komparáciu vybraných terénnych programov na 
Slovensku a v Čechách - konštatujem, že autor úspešne a vecne splnil zadanie. Adekvátne, 
s porozumenim pracoval s odbornou literatúrou a pri interpretácii faktov využil skúsenosti 
praktika harm reduction služieb pre uživateťov drog. 

Pripomienky: 
• Nepresná terminológia pri popise slovenského kontextu služieb - s. 21 - "poradne aj 

centrá pre drogové závislosti" majú konkrétne názvy 
• Výskumné zistenia a teda de facto aj naplnenie sledovaného cieťa determinuje výber 

lokality výskumu, z práce nie je zrejmé, podťa akých kritérii autor vyberal participantov 
a konkrétne terénne programy v SR a ČR 

• Domnievam sa, že hodnotené výskumné kategórie nemusia v SR a ČR znamenat' to isté 
a teda autor porovnáva neporovnateťné - v tomto zmysle je komparácia polemická až 
spochybniteťná. Je to dosledok rozdielnej štandardizácie drogových služieb v sledovaných 
krajinách - situácia je totiž výrazne odlišná, čo dokumentujú aj samotné zistenia 

• Analýza a Interpretácia výskumných zisteni chýba, alebo zostala v popisnej rovine - chýba 
hlbšia analýza odlišnosti resp. totožnosti vybraných terénnych programov 

• Napriek zozbieraniu bohatého výskumného materiálu, chýbajú odporúčania pre prax 
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Námety na diskusiu: 
• V čom je kontroverznost' injekčných miestnosti? Argumentujte z pohradu sociálnej práce 
• V teoretickej aj empirickej časti práce ste porovnávali situáciu v dvoch krajinách - ako si 

vysvetťujete odlišnosti v systéme služieb na znižovanie škod spojených s uživanim drog 
v SR a ČR? Čo podra vášho názoru tak výrazne odlišný vývoj determinovalo/determinuje? 

• Z akých faktov ste vychádzali pri formulovani predpokladu 2 (s. 37)? 
• Prezentujte na obhajobe konkrétne odporúčania pre prax, vychádzajúc z vašich 

výskumných zisteni 

Záver 
Autor v predloženej práci prezentoval orientáciu vo zvolenej problematike a sposobilost' 

empiricky spracovat' vybranú tému. Práca zodpovedá požiadavkám na spracovanie 
diplomovej práce, preto ju odporúčam k obhajobe. 
Hodnotenie: vel'mi dobre 
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