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Bakalářská  práce  Filipa  Škuty  nabízí  velice  dobré  představení  specifického modelu  terénní 
práce  s uživateli  nelegálních  drog,  kdy  určité  služby  poskytují  uživatelé  drog  sami.  Tento  model 
v českých podmínkách  citelně  chybí – alespoň podle  stávajících pramenů. Šetření Filipa Škuty však 
naznačuje, že zaměstnávání uživatelů drog jako terénních pracovníků může být u nás rozšířeno více, 
než  se zdá.  Jedná  se  tedy o velice užitečný  text – autor přibližuje ukázku dobré praxe v drogových 
službách,  která  je  dlouhodobě  pod  hranicí  odborného  zájmu  v  ČR,  ačkoliv  jde  o  vysoce  efektivní 
způsob  práce.  Přitom  předkládá  zjištění,  že  postoj  mezi  pracovníky  drogových  služeb  k tomuto 
modelu  je  veskrze pozitivní  –  a  zkoumá důvody  existence  tohoto  rozporu. Dobré  zacílení  tématu, 
kompaktnost a srozumitelnost textu společně s praktickou využitelností patří k hlavním přednostem 
celé práce. Objevují se však některé nedostatky, které se pokusím krátce nastínit. 

Jedním  ze  zásadních  problémů  je  z mého  hlediska  absence  zahraniční  literatury  a  z ní 
vyplývající  nejasná  konceptualizace.  Pokud  by  autor  nahlédl  do  některé  ze  současných anglicky 
psaných publikací na téma drogových služeb a terénní práce, musel by se setkat s konceptem „peer 
support“, který  je využíván  i v jiných cílových skupinách než  jsou uživatelé drog a mohl by autorovi 
poskytnout poměrně dobré teoretické i praktické zázemí pro celou práci. Namísto toho používá autor 
koncept „indigenní terénní pracovník“ (ITP), avšak neuvádí, odkud jej přebírá. V úvodu (s. 9) zmiňuje, 
že se s ním setkal v odborné  literatuře, ani na dalších místech však neuvádí, ve které. Na straně 34 
potom  předkládá  některé  definiční  znaky  ITP  (opět  bez  uvedení  zdroje),  které  se  zdají  být  spíše 
aktuální  charakteristikou  externích  terénních  pracovníků  o.  s.  Sananim,  nenabízejí  však  jasné 
indikátory, které by umožnily  rozlišit, kdo může a kdo nemůže být  ITP. Například kritéria „sociálně 
stabilizovaný“,  „určité  postavení  ve  skupině“,  „být  vzorem  ve  své  referenční  skupině  vrstevníků“ 
nechávají podle mého názoru příliš velkou volnost pro subjektivní hodnocení. Stejně  tak nejasné  je 
pro mě i spojení „pomezí závislosti a abstinence“ použité  i v názvu práce. Pokud někdo užívá drogy, 
pochopitelně  to  neznamená,  že  by  měl  být  automaticky  vyřazen  ze  společnosti.  Ale  ani  to 
neznamená, že by měl mít nějak blíž k abstinenci než uživatel drog, který vyřazen ze společnosti  je 
(nebo se tak cítí). 

Jasnější  konceptualizace  chybí  i  ve  výzkumném  šetření,  které  je  součástí  práce. 
V metodologické  kapitole  autor  nevymezuje  žádné  indikátory,  ze  kterých  by  mohl  poznat,  zda 
respondenti  budou  popisovat  „indigenní  terénní  pracovníky“  ve  stejném  významu,  jak  to  činí  on. 
V úvodu k dotazníku  jim poskytuje definici „stabilizovaní uživatelé drog pracující na drogové scéně“, 
z té však není zcela  jasné, co znamená například „stabilita“  (může tím být myšlený  i bývalý uživatel 
drog?) nebo „práce“ (může jít například i o dobrovolnou práci?). Validita celého výzkumu je tím podle 



mého názoru ohrožena. Nejedná se však o jediný nedostatek v praktické / výzkumné části. Chybí mi 
například také popis, jak byl konstruován dotazník a jeho jednotlivé položky, ze které metodologické 
literatury  autor  vycházel,  jak  zajišťoval  validitu  a  reliabilitu, nebo  jak  analyzoval data. V kapitole o 
výsledcích bych ocenil více názorného  srovnání mezi  různými  skupinami  respondentů –  těmi, kteří 
pracovali  s ITP,  kteří  stále  pracují  a  kteří  nikdy  nepracovali.  Na  druhou  stranu  je  třeba  vysoce 
vyzdvihnout fakt, že se autorovi podařilo dosáhnout 100% návratnosti dotazníků a i přes jmenované 
nedostatky zobrazil určitý stav zaměstnávání uživatelů drog v drogových službách. 

Dalo  by  se  tedy  říci,  že  autor  sáhl  po  velice  zajímavém,  neprozkoumaném  tématu,  avšak 
nevyužil  jeho  plný  potenciál.  V rámci  konceptu  „peer  support“  není  zaměstnávání  uživatelů  drog 
pouze  způsobem,  jak  lépe  chránit  veřejné  zdraví. Důležitou  součástí  je  zrovnoprávnění uživatelů a 
poskytovatelů služeb, „empowerment“  členů cílové skupiny, kteří mají prostřednictvím zapojení do 
poskytování  služeb možnost ovlivňovat  jejich design a  kvalitu, mají možnost ovlivňovat předpisy a 
pravidla  týkající  se  jich  samotných  apod. Nebylo nutné,  aby  autor převzal  celý  tento  koncept,  ale 
mohl být alespoň zmíněn. 

Nicméně z předložené práce je patrné, že autor čerpal z praxe, se kterou je dobře obeznámen 
a celý  text  je pro praxi  také velice dobře využitelný, včetně výzkumného šetření. Poukazuje na bílé 
místo drogových služeb a ukazuje jednu z možných cest, jak toto bílé místo začít zaplňovat. 
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Otázky k obhajobě: 

1. Odkud jste převzal koncept „indigenní terénní pracovník“? 
2. Jak jste zajistil, aby respondenti chápali koncept stejně? 
3. Jaké kroky byste doporučil drogovým službám, které chtějí zaměstnávat uživatele drog? 
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