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 Autor bakalářské práce si zvolil velmi zajímavé a v mnohém kontraverzní téma 

významu indigenních pracovníků pro terénní práci s drogově závislými. Tuto skutečnost je 

třeba již na úvod mého posudku vyzvednout, neboť tato volba ukazuje, že autor bakalářské 

práce nevolil jednoduchou cestu jejího sepsání. Při úvahách o této problematice vycházel ze 

své činnosti v Sananimu, z přímé znalosti indigenních pracovníků i z reakcí, které 

zaznamenával na činnost těchto lidí „na pomezí závislosti a abstinence“ ze strany kolegů i 

veřejnosti. 

 Než diplomant přistoupil k pojednání o indigenních sociálních pracovnících zaměřil se 

v teoretické části práce nejdříve na popis cílové skupiny uživatelů (především nelegálních) 

drog a na popis terénní sociální práce s těmito uživateli. Ztotožňuje se s pojetím Staníčka, že 

terénní sociální práce s uživateli drog se zaměřuje na oblast terciální prevence, tj. na zdravotní 

a sociální dopady zneužívání drog. Drogu pak v bakalářské práci chápe ve smyslu ilegální 

drogy s nepřijatelným rizikem, přičemž ve shodě se Staníčkem vysvětluje nepřijatelné riziko 

jako schopnost drogy i po jednorázové aplikaci navodit smrt či zdravotní poškození (dle mého 

názoru jde o příliš úzké vymezení „nepřijatelného rizika“, které takto zásadně opomíjí sociální 

a psychologické aspekty abúzu drog, které mohou být nejednou i závažnější než zdravotní 

poškození). Toto úzké vymezení se pak sice poněkud promítá do celého pojetí bakalářské 

práce diplomanta, nicméně se jeho zpracování tématu vhodně dostává z úzkého pojetí 

teoretického přístupu harm ruduction.  

 Autor práce opřen o odbornou literaturu zajímavě hovoří o obecných příčinách 

zneužívání drog, pojednání dělí na přímé vlivy samotné drogy, vliv osobnosti člověka a vliv 

prostředí. Z provedeného názorně rozboru vyplývá, jak je problematika preventivních a 

následných akcí proti rozvoji toxikománie u konkrétních jedinců komplexním a tudíž 

nelehkým úkolem. 

Ve třetí kapitole předložené bakalářské práce pojednává diplomant z různých pohledů 

o tzv. stabilizovaných uživatelích drog jako indigenních terénních pracovnících. Při svém 

výkladu vychází především z teze (viz str. 33 – 34), že „pro pracovníky terénních programů s 

uživateli drog není přípustné, aby rezignovali v situacích, kdy je pro ně nemožné se k cílové 



skupině dostat. Měli by využít možnosti vyškolit samotné uživatele drog, kteří mají přirozeně 

daleko větší možnosti vzhledem k tomu, že do této cílové skupiny patří. Mohou je zaměstnat 

jako indigenní terénní pracovníky…“ Zde je třeba kriticky poznamenat: Sociální pracovník - 

profesionál by snad skutečně nikdy neměl zcela rezignovat na to, aby se postupně dostával ke 

svým klientům, měl by ale vytvářet takové motivační struktury, které by přiměly jeho klienty 

vyjít z nekontaktního postoje s profesionálně zajišťovanými pomocnými profesemi. Nicméně 

si uvědomuji, že „šedá je všechna teorie…“ a realita naráží na mnohá omezení. 

Při uvažování o nasazení indigenních sociálních pracovníků (ITP) je však třeba 

zvažovat především to, jaké osoby je možno touto činností pověřit. Diplomant sděluje ve 

shodě s Hrdinou, že cituji: „indigenního terénního pracovníka však nedefinuje jen pouhá 

příslušnost k jeho skupině, tedy to, že užívá drogy. Měl by být vůbec schopen sociálně 

fungovat, ne jen živořit. Měl by být sociálně stabilizovaný – což znamená, že sice drogy 

užívá, ale je v substitučním programu, anebo umí užívat drogy tzv. kontrolovaným způsobem, 

tedy užívá stabilní dávky drogy…Zdravotní stabilizace je diskutabilní… V tomto kontextu je 

tato podmínka spíše myšlena jako snaha nechovat se rizikově, nešířit infekční nemoci, 

pravidelně chodit na testy atd. Měl by mít ve své skupině určité postavení, nemluvíme tedy o 

začínajícím uživateli, ale o dlouholetém a ve své skupině respektovaném uživateli. Celkově 

by měl být ITP své referenční skupině vrstevníků vzorem. Indigenní terénní pracovník tak 

pomáhá terénním sociálním pracovníkům šířit principy snižování zdravotních a sociálních 

rizik plynoucích z užívání drog přímo ve své referenční skupině.“  

Přeložíme-li si tyto teze, je třeba konstatovat, že zde jednoznačně převládá 

pragmatické hledisko ochrany společnosti před nebezpečím drog jako takových a generální 

zdravotní ochrana nad zaměřenou snahou přimět populaci skrytých uživatelů drog k změně 

svých životních postojů. To, že indigenní pracovník musí být „respektovaným členem 

komunity zneužívačů“ vytváří jistou pochybnost o vhodnosti případného resocializačního 

působení tohoto člověka. Z jiných pramenů je totiž známo, že někteří lidé „fasují“ prostředky 

usnadňující „nerizikové“ chování ve velkých množstvích, čímž minimalizují svůj kontakt 

s pomocnými profesemi (i diplomant uvádí, že pracovní výkon zaměstnaného indigenního 

pracovníka je – mimo jiné - výměna 300 kusů injekčních stříkaček za týden – tedy ITP je 

motivován k „podpůrnému výkonu“ na poli sociální patologie). Domnívám se, že např. 

výměnný program by měl vedle svých – jistě nezanedbatelných - zdravotních aspektů 

umožňovat na prvním místě pokud možno pravidelný kontakt s jednotlivými toxikomany, 

nikoliv službu, která umožňuje pouze lepší servis k rozvoji „bezpečné“ skryté asociality.  



 Bakalářská práce se může pochlubit rozsáhlým, dobře provedeným empirickým 

šetřením. Diplomant  v rámci svého dotazování zařadil do výzkumného souboru všechna 

zařízení, která v současné době vykonávají terénní sociální práci s problémovými uživateli 

drog a zároveň vlastní certifikát odborné způsobilosti k této práci (celkem 59 zařízení). Je 

třeba ocenit, že svou usilovnou prací získal odpověď od všech těchto zařízení. Ukázalo se, že 

z celkového množství dotázaných pracovišť nemá žádnou zkušenost s prací indigenních 

terenních pracovníků zhruba dvě třetiny pracovišť. Navíc v současnosti existuje pouze 7 

pracovišť, která mají s toto činností nějaké zkušenosti a přesto s tímto experimentem 

pokračují. Empirické výsledky pro mne (nikoliv však pro autora bakalářské práce) asi 

naznačují, že důvěra profesionálních pracovníků v tento typ sociální práce není až tak velká 

(explicitně nedůvěru sdělilo 10 pracovišť). Diplomant ve shodě s nejčastější odpovědí z 

terénu staví na tom, že nejčastějším důvodem nezájmu o činnost ITP je nedostatek financí 

k řádnému uskutečnění tohoto programu. 

 

Závěr: Považuji předloženou bakalářskou práci za velmi zdařilou. Byla zpracována s velkou 

pílí a se snahou proniknout do hlubších vrstev problematiky. Navrhuji po úspěšné obhajobě 

ocenit práci známkou „výborně“. 

 

 

 

26.srpna 2010                                                                     PhDr. Kazimír Večerka, CSc.  


