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Téma práce, aktuálnost tématu, věcný přínos práce a její přidané hodnoty 
Předložená diplomová práce Anity Stanislavové se zabývá problematikou difuze harm reduction do 
české protidrogové politiky. Zvolené věcné téma i teoretický přístup považuji relevantní pro obor 
veřejná a sociální politika. Největší přínos práce a její přidanou hodnotu spatřuji především v tom, že 
se jedná o jednu z prvních aplikace teorie difuze veřejných politik (policy diffusion model viz např. 
Sabatier a Weible 2014) v českém kontextu. Práce je v této souvislosti nadstandardní zapojením 
velkého množství zahraniční literatury. Nicméně s ohledem na to, že se jedná o oponentský posudek, 
tak se textu soustředím na kritiku předložené práce, protože vyzdvihání kladů je úlohou jejího 
vedoucího. 
 
Strukturace práce (forma, struktura a koncepce; prezentace obsahu) 
Diplomová práce je strukturována formou odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Po 
vymezení problému, otázek a cílů práce představuje teoretické východisko v podobě teorie (modelu) 
difuze veřejných politik a konceptualizaci mechanismů difuze. Následuje historický kontext vývoje 
protidrogové politiky. Po té je prostor věnován definici harm reduction (snižování rizik) a jejich 
vybraných opatření s vazbou na mechanismy difuze. Pak přichází na řadu analýza počátků harm 
reduction v ČR a vybraných opatření z perspektivy teorie difuze. V závěru jsou shrnuty poznatky 
práce. Domnívám se, že práci by prospělo zařazení příloh s osnovami rozhovorů, protože 
předpokládám, že to je jeden z podstatných přínosů práce k věcné problematice. Celkově je dle mého 
názoru zvolená struktura a koncepce práce jasná a přehledná a prezentace obsahu představuje 
plynulou návaznost práce.  
 
Stanovení výzkumných otázek (a cílů) a jejich zodpovězení (formulace cílů a hypotéz), splnění 
vytečených cílů a záměrů) 
Stanovení a formulace výzkumných otázek rámcově odpovídá jak zvolenému tématu, tak použitým 
teoretickým konceptům. Formulovaný cíl je také v souladu s řešeným problémem a zaměřením 
práce. Určitým problémem je, že jak výzkumný cíl, tak výzkumné otázky jsou formulovány jako 
dva/dvě v jedné větě („popsat a vysvětlit“, resp. „jak a proč“ viz s. 4). Při formulaci otázek bych také 
očekával užší propojení s mechanismy difuze, které jsou hlavním aspektem teorie použité v práci. 
 
Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů (teoretická konzistentnost, šíře a 
komplexnost uchopení problematiky) 
Z práce vyplývá, že diplomantka byla schopna obsáhnout jak problematiku teorie difuze, tak 
problematiku protidrogové politiky. Zde musím ocenit snahu konceptualizovat mechanismy difuze 
v kontextu vybraných prvků protidrogové politiky. V celkovém výsledku se práce snaží propojovat 
teoretická východiska s věcnou problematikou, což je potřebný přesah přes pouhý popis zkoumané 
problematiky.  
Nicméně propojování věcné problematiky a teorie difuze, nejen v poslední analytické části, ale i při 
popisu protidrogové politiky, není příliš přesvědčivé. Například z textu není příliš jasné, jak se popis 
vývoje protidrogové politiky ve světě vztahuje k ČR i k aplikaci teorie difuze. V tom spatřuji největší 
problém práce. S tím souvisí i nejasné definování a operacionalizace mechanismů difuze. Například 
definice v části Teoretická východiska se mění nejen v teorii, ale i při konceptualizaci na jednotlivé 
nástroje harm reduction (s. 6-12). To následně ovlivňuje i důvěryhodnost interpretace získaných 
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poznatků. Například označovat přebírání modelu substituční léčby ze Švýcarska za nátlak mi přijde 
více než diskutabilní (např. s. 53). Podobně mám silné pochybnosti o označování mechanismu 
emaluace, jako přebírání opatření z kulturně blízkých zemí, za které jsou například označovány Velká 
Británie a Spojené státy.  
 
Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod (volba vhodných metod) 
Metodologický přístup je vhodně zvolen a práce s dokumenty a sekundární literaturou je vhodně 
doplňována poznatky z expertních rozhovorů. Diplomantka však opomněla věnovat explicitní 
pozornost metodám analýzy (s. 38-41). Také bych uvítal, kdy místo ústního souhlasu s použitím 
rozhovorů byl použitý standardní informovaný souhlas v písemné podobě (s. 39). 
Z metodologického hlediska spatřuji také problém v již zmíněné nejasné operacionalizace 
mechanismů difuze. Diplomantka by také mohla podrobněji objasnit výběr opatření harm reduction 
(s. 28). Také bych uvítal podrobnější a provázanější rozpracování mechanismů difuze v analytické 
části. Nicméně se domnívám, že rámcově byly metody sběru i analýzy dat vhodně zvoleny a použity 
s ohledem na zaměření, cíle práce i její metodologické uchopení.  
 
Využití literatury a dat (práce s odbornou literaturou) 
Diplomantka ve více než dostatečné míře a kvalitě využila literatury a celkově v tomto ohledu 
odvedla velmi dobrou práci. Ocenit je třeba velké množství použité zahraniční literatury. Možná bych 
uvítal větší analytickou práci s koncepčními a strategickými dokumenty k české protidrogové politice, 
kde by se dalo lépe ukazovat na jednotlivé mechanismy difuze.  
 
Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace (odborná jazyková úroveň a odborná dikce) 
V oblasti věcné správnosti použitých údajů jsem nenalezl žádný závažný prohřešek. V oblasti 
argumentace spatřuji problém především v uchopení transferů a difuze. Jak jsem již zmiňoval, 
vymezování kulturně blízkých států na základě hlavního politického směřování „zpět na Západ“ je 
poněkud široké a jde mimo obvyklé vnímání kulturně blízkých zemí, za které jsou považovány obvykle 
státy ve středoevropském prostoru. Obecně odbornou jazykovou úroveň a odbornou dikci shledávám 
jako uspokojující a práce je lehce čitelná.  
 
Stylistika a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.) 
Práce představuje obvyklý standard v oblasti citací a drží se použité citační normy. U seznamu použité 
literatury bych doporučil rozlišovat mezi primární a sekundární literaturou pro lepší přehlednost a 
ukotvenost práce. Grafická úprava splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. V práci 
neshledávám nedostatky vůči standardům požadovaným na formální úpravu diplomové práce na 
KVSP ISS UK FSV.  

 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
 

Otázka k obhajobě:  
K čemu nám mohou posloužit poznatky získané Vaší prací? 
Jakou roli při přebírání opatření harm reduction ze zahraničí hrála ideová kompatibilita těchto 
opatření s mentálním nastavením představitelů českého prostředí? 

 
Datum: 11. června 2017    Podpis: 
        PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  

 


