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Diplomová práce Milady Sýkorové je velmi poctivým výzkumným počinem, jež se snaží 

vypořádat s nelehkou a bohužel i nepříznivou situací substituční léčby (dále SL) v České 

republice. 

Autorka vychází ze své praxe a na otázky a problémy s nimiž se během ní potýká, se snaží 

relevantně výzkumně odpovědět. Tato snaha je žádoucí a je třeba ji podporovat. Doporučuji 

části diplomové práce zvážit k publikaci. Naráží však i na své limity.  

V teoretické části diplomantka představuje problematiku závislosti a ostří na koncept a vývoj 

substituční léčby buprenorfinerm. Nezůstává u pouhé kompilace dat a poučeně, trefně a s 

oporou v relevantní literatuře pojmenovává její současné klíčové problémové oblasti. Přesně 

používá odbornou terminologii a prokazuje schopnost vidění problematiky v širších 

souvislostech. 

Takto poučeného čtenáře, jemuž velmi systematicky tříbí pojmovou citlivost, vtahuje do 

výzkumné části. Její poctivá snaha obsáhnout problém se substituční léčbou v České 

republice, je bohužel hlavní slabinou práce. Množství respondentských skupin a následná 

dvojnásobná komparace je složitá meta, kterou komplikuje nutnost vzdát se relevantnosti 

výzkumného vzorku expertního šetření pro malé množství výběrově získaných dat. Autorka 

však nepřestává aspirovat na kvalitní výsledek a se sebranými daty pracuje jako „s narativem 

svého druhu“, jež překvapivě překonává možnosti dotazníkového šetření. Kvalitativní analýza 

dat je vedena s pečlivostí a precizností a ve výsledku umožňuje autorce vytvořit pevnou 

interpretační základnu. 

Na počátku práce stojí jasně definované výzkumné otázky /ostřící na 1. funkci SL, 2. obsah 

SL, 3. trendy SL, 4. postoje poskytovatelů a HR pracovníků, resp. dvou skupin odborníků, 



kteří přicházejí nejčastěji do styku s pacienty SL, 5. vztah potřeb pacientů a postojů 

odborníků/. 

Expertní šetření zaměřené na postoje odborníků je komplikováno nízkou návratností 

dotazníků od respodentské skupiny – poskytovatelé SL. Diplomantka stála před otázkou, zda 

změnit způsob zisku dat/dotazník/ nebo zda se sebranými daty operovat s výzkumnou oporou 

v kvalitativním rámci a pomocí kódování a deskriptivní analýzy dojít k bytelnému základu 

validní interpretace. Rozhoduje se pro druhou z variant, čímž komplikuje jednoznačný odkaz 

metody sběru dat ke způsobu analýzy. Tento moment však zvládá. S přihlédnutím 

k důkladnému zpracování dat je možné její snahu ocenit. Poučeně zachází s kvalitativními 

daty a v příloze čtenáře seznamuje se složitou kódovanou strukturou své práce. 

Data získaná od respondentské skupiny – poskytovatelé SL komparuje s daty od 

respondentské skupiny – HR odborníci. 

Solidní komparací dochází k řadě zajímavých zjištění. Diplomantčina odvaha v práci s daty 

jde však dále a nezůstává u položení sebraných dat vedle sebe, ale klade i klíčovou otázku: O 

čem respondenti hovoří? mají-li odpovědět na stejné otázky a pracuje s dotazníkovými daty 

jako s narativem. Díky tomu vzniká unikátní systém centrálních kategorií a jejich srovnání 

vede diplomantku k možnosti otevřít širší prostor vlastní interpretaci dat, kterou  místy dokáže 

velmi  trefně vztáhnout k teoretické části své práce. 

Podobně poučeně zachází autorka i s daty získanými od respondentů – pacientů. V interview 

sleduje 5 okruhů, jež následně pouze neprezentuje, ale opět si šikovně pokládá otázku: O čem 

pacienti mluví hlavně a o čem méně? Na základě sledování rozsahu a frekvence výroků opět 

dochází k funkčnímu interpretačnímu základu. 

Naplněný interpretační potenciál umožňuje autorce vztáhnout se k aktuální odborné diskusi 

v problematice SL a jejího zneužívání. 

Poctivá kritická optika autorky nešetří vlastní práci a jasně definuje její limity a pochybení. 

Ve shrnutí na závěr se diplomantka s oporou ve zpracovaných datech vrací k výzkumným 

otázkám. A poskytuje jasné odpovědi. 

Přínosem práce je zpracování velkého množství dat, které vede autorku k možnosti 

formulovat jasnější závěry. Autorčin návrh oddělení SL založené na pouhé preskripci a 

kontrole a SL založené na psychosociální podpůrné složce, resp. SL jako strategii harm 



reduction a SL jako léčebném přístupu, je zcela v souladu s moderními trendy současné 

vyspělé adiktologie. Autorka poučeně a trefně poukazuje na nešvary s mísením teoretického 

backgroundu. Kdy lékaři, ač pouze předepisuji, činí tak pod hlavičkou léčebnou a vyvolávají 

tím zmatek a nevoli a obě možnosti tak v dobré vůli brzdí v možnosti zcela naplnit své 

potencionality. 

Autorce se podařilo prokázat, že HR tendence odborníků mají místo v systému péče o závislé. 

Je však ku škodě věci činit je s maskou léčebných snah. 

Graficko-formální stránka práce je až na drobnější výjimky (posunuté použití termínu 

výzkumný profil a spojení závěru a shrnutí, apod.) odpovídající. Studentka svoji práci 

konzultovala dostatečně a během konzultací prokazovala odborný vhled do problematiky. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji diplomantce během obhajoby své práce pokročit směrem k současnému 

adiktologickému myšlení a předestřít dobrou praxi vyspělých zemí. 

Navzdory drobným metodologickým lapsům navrhuji hodnocení A – výtečně, a to pro 

již zmíněnou velkou interpretační odvahu a smělost, kdy diplomantka překračuje rámec 

pouhého uvedení sebraných dat a s oporou v precizní práci s daty dochází 

k relevantnímu a validnímu interpretačnímu rozměru kvalitativní výzkumné práce. 
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