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Předložená diplomová práce se zabývá procesem zavádění přístupu minimalizace rizik 

(HR) v České republice s důrazem na dvě konkrétní opatření – výměnu injekčního 

materiálu a substituční léčbu. Konkrétně se snaží o vysvětlení difuze HR ze zahraničí do 

ČR a jejích specifických mechanismů. Za tímto účelem využívá autorka teoretické 

koncept difuze VP a metodologicky staví na studiu dokumentů a polostrukturovaných 

expertních rozhovorech. 

Hodnocení dílčích aspektů práce 

Formální stránka 

Po formální stránce se jedná o standardní práci, která obsahuje relativně malé množství 

překlepů, chyb apod. Autorka v textu cituje jednotně a správně, vždy je patrné, zda jde o 

vlastní myšlenky, nebo zda vychází z jiných zdrojů. Použitý jazyk a terminologie 

odpovídají diplomové práci, autorka používá odbornou terminologii a vyjadřuje se 

srozumitelně a jednoznačně. Struktura práce je přehledná a logická. Pozitivně hodnotím 

práci s literaturou (dostatečný počet relevantních zahraničních a aktuálních zdrojů) a za 

obzvláště zdařilý považuji přehled vývoje HR ve světě. 

Metodologie  

Metodologie práce je vhodně zvolená a adekvátní pro účely diplomové práce. Autorka 

vychází z relevantních dokumentů a provedla vlastní kvalitativní výzkum. Vzhledem 

k historické a expertní povaze výzkumu a omezenému počtu lidí zavádějících HR v ČR 

v 90. letech považuji dotazování 3 informantů za dostatečné. Jedná se totiž o přímé a 

klíčové účastníky celého procesu, kteří navíc působili v různých sektorech. 

Konceptualizace výzkumu a proces výběru informantů jsou popsány dobře, postrádám 

však podrobnější informace o postupu analýzy získaných dat. Výsledky analýzy jsou 

jasně strukturované a doložené citacemi. Z hlediska výzkumného designu oceňuji velmi 

pečlivou konceptualizaci výzkumu. 
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Věcná stránka 

Práce je z hlediska věcného obsahu informačně bohatá a autorka o problematice referuje 

poučeně a promyšleně. Prokázala schopnost orientace jak v oblasti difuze VP, tak 

v oblasti HR. Celkový přístup k práci tedy považuji za zdařilý. Pozitivně také hodnotím 

provedený přehled literatury, který se stal vhodným východiskem pro celou práci. Přesto 

mám několik výhrad především k provázání teorie s empirií. To je založeno na poměrně 

volné interpretaci získaných informací a mechanismů difuze. Domnívám se, že nelze 

mechanismus emulace (tj. přejímání opatření z kulturně/jazykově blízkých zemí) 

aplikovat na individuální úrovni, jako to dělá autorka. Např. na str. 48, „druhý respondent 

popisuje obdobnou shodu, avšak dodává, že inspirace ze zahraničí byla ovlivněna znalostí 

anglického jazyka a u něj konkrétně i osobními vazbami na danou zemi …“ nebo na str. 

49 „Z pohledu difuze politik je již zde patrný vliv mechanismu emulace, jelikož opatření 

výměny jehel bylo převzato ze zemí, do kterých čeští odborníci odjížděli na pracovní či 

studijní cesty.“ V tomto případě bych se přiklonil spíše k interpretaci směrem 

k mechanismu učení, které funguje více na bázi individuálních vazeb a přenosu 

zkušeností. Podobně bych byl opatrný interpretovat poskytnutí metadonu švýcarskými 

lékaři jako mechanismus nátlaku (str. 53). 

Celé práci by také prospělo, kdyby se autorka mohla věnovat i (ne)zavádění aplikačních 

místností. Ty jsou podle jejího tvrzení přijímány komunitami „převážně pozitivně“ (str. 

35), nicméně pokusy o jejich zavedení v Praze selhávají právě z důvodu značného odporu 

městských částí obávajících se odporu svých obyvatel (odpor se zvedá i vůči 

nízkoprahovými centrům jako takovým). Bylo by proto zajímavé mezi sebou porovnat 

služby, které se podařilo zavést (výměna jehel, substituce) a které nikoliv (aplikační 

místnosti). Jinými slovy, co zabránilo difuzi aplikačních místností a jakou roli sehrává 

fakt, že se proměnil celkový kontext drogové politiky (zavádění HR v 90. letech a dnes).  

Drobné výhrady: Phare není aktér (str. 43); popis vývoje drogové politiky extenzivně 

čerpá z jednoho zdroje (Pietschmann et al., 2008). 
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Celkové hodnocení 

Práci hodnotím jako povedenou a přínosnou. Autorka prokázala schopnost provést vlastní 

systematický výzkum veřejněpolitického problému a napsat srozumitelnou a 

informovanou závěrečnou práci. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 

 

Otázka pro obhajobu: Pokuste se, v návaznosti na výše uvedené, vysvětlit rozdíly 

v obtížnosti zavádění jednotlivých opatření HR v ČR, tj. relativně velmi snadné 

zavedení výměny jehel na počátku 90. let, obtížnější zavádění substituční léčby 

v průběhu 90. let a pražské odmítnutí aplikačních místností v nedávné době. 

   

Datum: 12.6.2017                                              Podpis:  

 

 

 


