Příloha 1

Paní magistro, mohla byste se pro potřeby mé bakalářské práce s názvem „Sociální práce
a substituční léčba drogově závislých“ (Uk HTF v Praze, obor „sociální a charitativní
práce“) stručně profesně představit? Děkuji Vám.

1.

Jaká je náplň Vaší práce na klinice adiktologie?

2.

Jak se vyvíjí se z pohledu a se zkušenostmi z Vaší práce drogová scéna? Byla
zaznamenána nějaká změna ve Vaší práci od počátku vzniku substituční léčby?

3.

Jaká je dle Vašeho názoru v České republice kvalita sociálních služeb vztahujících
problematice drogové závislosti?

4.

Jaká jsou pravidla pro klienty v substituční léčbě a jaké tresty přicházejí za porušení
těchto pravidel?

5.

Jaký je Váš odborný názor na substituční léčbu?

6.

A pokud to nebude troufalé, mohla bych se zeptat i na Vás osobní názor na ni?

7.

Mohla byste zmínit negativní okolnosti, které jsou spojovány se substituční léčbou?
Pokud tedy existují.

8.

Funguje (zda-li ano, jakým způsobem) mezioborová spolupráce s ostatními
profesemi

a

státními

organizacemi

(sociální

pracovníci,

streetworkeři

či

nízkoprahová zařízení, zdravotnická zařízení…)?
9.

Jakým způsobem se podílíte na prevenci (primární, sekundární, terciární)? Která
z Vašich preventivních strategií jsou podle Vás nejúčinnější?

10.

Je možné z Vašeho zařízení dostat látku do společnosti a prodat ji na tzv. černém
trhu?

Příloha 2

Pane doktore, mohl byste se pro potřeby mé bakalářské práce s názvem „Sociální práce
a substituční léčba drogově závislých“ (UK HTF v Praze, obor „sociální a charitativní
práce“) stručně profesně představit? Děkuji Vám.

1.

V jakém stavu, obecně, je toho času, česká drogová scéna? Jaké jsou například
dnešní trendy v oblasti distribuce a konzumace psychotropních a omamných látek
a jedů u nás?

2.

V jakých souvislostech se Vy jako kriminolog s bohatou policejní zkušeností
dostáváte do kontaktu s tématem substituční léčby?

3.

Jaký je Váš profesní názor na substituční léčbu?

4.

A pokud to nebude troufalé, mohla bych se zeptat i na Váš osobní názor na ni?

5.

Jaká je dle Vašeho názoru v České republice kvalita sociálních služeb vztahujících se
k problematice psychotropních a omamných látek?

6.

Co toho času činí – z pohledu Policie ČR – asi největší profesní problémy v boji
s drogovou kriminalitou? Odpověď by asi bylo správné vztáhnout k dealerům
a samostatně k uživatelům drog.

7.

Spolupracují policisté (kriminalisté a vyšetřovatelé) se sociálními pracovníky
a s pracovníky adiktologických center? Pokud ano, tak kdy, s jakou ochotou
a s jakými výsledky?

8.

Jaká je podle Vás v ČR úroveň drogové prevence (primární, sekundární i terciální)?

9.

Napadá Vás, prosím, ještě něco důležitého a zajímavého, na co jsem se v souvislosti
s tématem substituční léčby, drogovou závislostí a kriminalitou nezeptala a měla tak
učinit?

11

Příloha 3

Pane kapitáne, mohl byste se pro potřeby mé bakalářské práce s názvem „Sociální práce
a substituční léčba drogově závislých“ (UK HTF v Praze, obor „sociální a charitativní
práce“) stručně profesně představit? Co přesně obnáší Vaše práce? Děkuji Vám.

1.

V jakém stavu, obecně, je toho času, česká drogová scéna? Prochází drogová scéna
nějakými proměnami? Mohl byste mi, prosím, etapizovat vývoj novodobé české
scény např. od 70./80. let 20. století do současnosti?

2.

V jakých souvislostech se Vy jako policista na protidrogovém oddělení s bohatou
policejní zkušeností dostáváte do kontaktu s tématem substituční léčby?

3.

Jaký je Váš profesní názor na substituční léčbu?

4.

A pokud to nebude troufalé, mohla bych se zeptat i na Váš osobní názor na ni?

5.

Spolupracujete v rámci své práce se sociálními pracovníky, pracovníky
adiktologických center či streetworkery? Pokud ano, tak v jakých souvislostech?
A jak byste hodnotil tuto spolupráci?

6.

Jaké jsou dle Vašeho názoru klady a zápory současné legislativy týkající se drogové
závislosti a drogové kriminality?

7.

Jaké jsou dle Vašich zkušeností příčiny drogové závislosti dětí a mladistvých? Mohl
byste třeba uvést typické případy a paragrafy, které řešíte?

8.

Co toho času činí – z pohledu Policie ČR – asi největší profesní problémy v boji
s drogovou kriminalitou? Odpověď by bylo správné vztáhnout k dealerům
a k uživatelům drog samostatně.

9.

Jaká je podle Vás v ČR úroveň drogové prevence (primární, sekundární i terciální)?

10.

Napadá Vás, prosím, ještě něco důležitého a zajímavého, na co jsem se v souvislosti
s tématem substituční léčby a drogovou závislostí nezeptala a měla tak učinit?
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