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Posudek na rigorózní práci

Název rigorózní práce: Skupinové a komunitní formy práce ve výchovném zarízení
Autor práce: Mgr. Jan Smolka
Oponent: Doc. PaedDr. Eva Šotolová,Ph.D.

Predkládaná rigorózní práce je zamerena na období adolescence u klientu s výchovnými
problémy, na jejichž základe byli umísteni do výchovného zarízení. Težištem práce je vytvorení
reedukacního programu "Termín - Adaptace - Alternativy - Návrat dále jen TAAN.
Rigorózní práce je clenena do jedenácti kapitol, rozdelených na teoretické a empirické.
V teoretické cásti autor pomerne široce prezentuje poznatky z oblasti sociálního ucení. Navazuje na
kritické studie výchovného a prevýchovného pusobení v historickém kontextu. Podrobneji se
zabývá klienty s diagnózou ADHD, s projevy agrese a dalšími poruchami chování s kterými se v
praxi setkává. Zde je základem Eriksonovo pojetí, který oznacuje adolescenci za nejkrizovejší
období. Jeho význam je vyjádren slovy "v žádném jiném stadiu než v dospívání nejsou tak blízko
sebe príslib objevení sebe samého a hrozba definitivní ztráty sebe sama".
Za ústrední kapitolu z hlediska reedukace považuji ctvrtou kapitolu, kde se Mgr. Jan Smolka zabývá
nácvikem dovedností a kompetencí, což predpokládá patricné osobnostní a odborné kvality.
Pozornost je venována významu komunitního setkávání, duraz je kladen na prístupy KBT s cílem
eliminovat nežádoucí chování, zamerit se na psychologické potreby dítete. Autor cituje Škovieru,
který rozlišuje skutecnost, za díte žije v težkých ekonomicko-sociálních

podmínkách a my mu

musíme zabezpecit predevším tuto oblast nebo vnímáme díte predevším jako sociálne zanedbané a
neprizpusobivé.
Na s. 56 vychází z Kratochvílova pojetí zmen v chování na základe komunitní a skupinové práce.
Zde je kladen duraz na skupinovou dynamiku, principy korektivní emocní zkušenosti a další
faktory, které souvisejí s kooperací ve skupine.

Praktická cást je metodologicky dusledne rozpracovaná. Predstavuje vytvorení a overení
efektivity reedukacního programu TAAN, který Mgr. Jan Smolka vytvoril, detailne rozpracoval na
jednotlivé konkrétní postupy. Využité metody zduvodnil a podložil informacemi získanými z
odborné literatury. Program má význam pro celý terapeutický tým, umožnuje i nezasvecenému
ctenári proniknout do podstaty problému.

Dotaz k obhajobe: narustá skutecne pocet detí s diagnózou ADHD s pretrvávajícími problémy v
adolescenci nebo je tento nárust dusledkem presnejší diagnostiky?

Na celé doktorské práci Mgr. Jana Smolky se podílejí velké praktické zkušenosti autora
postavené na teoretických psychologických

a psychoterapeutických

základech.

Záver: Predloženou rigorózní práci doporucuji k obhajobe a po dohode s doc. PhDr. Ivou
Stmadovou, Ph.D. doporucuji vybrané cásti publikovat.
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