
Posudek školitele jako podklad obhajoby dizertační práce na téma "Sociální práce 
s těhotnými drogově závislými ženami": 

Jmenuji se Miloš Velemínský, jsem lékař se zaměřením na neonatologii, 
respektivě perinatologii.V průběhu své profesní dráhy jsem se také aktivně zabýval a 
doposud zabývám, zdravotně- sociální problematikou těhotných žen mající problémy 
s drogami a osudem jejich novorozenců. 

Jako děkan zdravotně sociální fakulty podporuji práce a studie řešící uvedenou 
problematiku -to vyplývá z jasně definovaného zaměření fakulty. Předložená práce této 
filosofii odpovídá. 

Z uvedeného vyplývá, proč jsem zúčastnil přípravy Mgr. E. Svobodové na obhajobu 
její disertační práce a tím jsem se mohl setkat s nejvyšší vědeckou elitou oboru, sociálních 
věd. 

Mgr. Eva Svobodová působí dlouhodobě na ZSF JU jako odborná asistentka. Její 
přednášky ,jsou velmi kladně hodnoceny studenty i odborníky provádějící supervizi. 

Cesta k realizaci této obhajoby byla pro paní Magistru velmi složitá. Právě její píle, 
nadání a vytrvalost ji přivedla k dnešnímu dni. 

Paní magistra úspěšně splnila předepsané zkoušky. V následujícím období plnila poprvé 
své mateřské povinnosti . V průběhu mateřské dovolené zpracovala první návrh své disertační 
práce. Z hlediska zdravotnického jsem byl s obsahem celkem spokojen. Při neoficiálním 
zhodnocení výzkumné práce příslušnými odborníky byl podán návrh na přepracování 

výzkumné části.Paní magistra na tento návrh přistoupila, ale po zpracování některých částí 
své práce začala plnit podruhé své mateřské povinnosti. 

Po určité době, za pomoci rodiny ,práci zde předloženou zpracovala. Ta má dvě části. 
v 

Cást teoretickou ,která je zpracována na vysoké úrovni. Druhá část výzkumná je chudá, 
a lze ji kritizovat. 

Spolu s ostatními odborníky jsme se totiž domnívali, že bude možno zpracovat výzkum 
v populaci těhotných žen. V souvislosti s tím jsme spolupracovali se slovenskými, dánskými a 
rakouskými odborníky. Bohužel, výzkumná práce byla obtížná, v určitých okamžicích, jak je 
vidět z uvedených závěrů v předložené práci, neuskutečnitelná. 

Mgr. E. Svobodová pečlivě studovala literaturu a podle mého názoru práci dobře zpracovala. 
Bohužel se dopustila i formálních chyb, viz připomínky oponentů. 

Závěr : Vzhledem k uvedeným skutečnostem a především k celkové charakteristice paní 
magistry doporučuji realizovat obhajobu disertační prábe . 
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