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Přílohy 

Na tomto místě jsou uvedeny dvě přílohy. První obsahuje vzor dotazníku, který byl 

předložen studentům oboru adiktologie ve fázi sběru dat, druhou tvoří projekt diplomové 

práce. 

 

1. Dotazník pro studenty oboru adiktologie 

 

Dotazník pro studenty, kteří absolvovali praxi/stáž v Doléčovacím centru 

s chráněnými byty SANANIM, o.s. 

 

Informace pro studenty: 

Jmenuji se Amalie Pavlovská a v rámci studia oboru Řízení a supervize v sociálních a 

zdravotních službách píšu diplomovou práci na téma „Analýza stavu studentských stáží u 

poskytovatelů sociálních služeb – Případová studie Doléčovacího centra o.s. SANANIM“.  

Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav v nabídce praxí při studiu adiktologie a 

to ze tří stran – školy, organizací poskytujících praxi i studentů a následně navrhnout 

úpravy a vytvořit ucelený koncept praxe v rámci studia adiktologie. 

Oslovuji vás, jakožto absolventy praxe v uvedeném zařízení, s prosbou o vyplnění 

krátkého dotazníku o jejím průběhu. Prosím, vyplňte odpovědi na otázky co nejpodrobněji. 

Případné dotazy či připomínky pište na pavlovska.amalie@seznam.cz. Předem děkuji za 

vyplnění. 

 

Dotazník: 

1) Kdy jsi absolvoval/a praxi v DC a jak dlouhá byla (kolik hodin)? 

 

2) Proč sis vybral/a praxi zrovna v tomto zařízení? 

 

3) Jak jsi vnímal/a roli vedoucího praxe při studiu adiktologie? (Mgr. J. Vacek) 

 

4) Kdo byl stěžejní osobou v DC, která se Ti věnovala? Jak jsi její roli vnímal/a? 

 

5) Co jsi v průběhu praxe dělal/a? 
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6) Co jsi se na praxi naučil/a? Jaké dovednosti jsi získal/a? 

 

7) Jaký přínos pro Tebe tedy praxe měla? Co jsi na praxi ocenil/a? 

 

8) Co bys naopak vylepšil/a? S čím jsi nebyl/a spokojen/a? 

 

9) Co by Ti při praxi (jakékoliv) mohlo pomoci? 

 

10) Jak vnímáš povinné výstupy z praxe? 

 

11) Co si myslíš o návrhu souboru výkonů, které by se měl student na praxi naučit? 

 

12) Co si myslíš o tom, že by praxe v rámci studia měla napomáhat budoucímu uplatnění 

studentů ve službách? 

 

12) Co dalšího bys chtěl/a a mohl/a k praxi doplnit? 
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2. Projekt diplomové práce 

 

Projekt diplomové práce 

 

Jméno: Bc. Amalie Pavlovská 

Osobní číslo: 60526113 

Imatrikulační ročník: 2010 

 

1. Název diplomové práce:  

Analýza stavu studentských praxí u poskytovatelů sociálních služeb – Případová studie 

Doléčovacího centra o.s. SANANIM 

 

2. Východiska: 

 2.1 Volba tématu: 

Téma bylo zvoleno s ohledem na již provedenou diagnostiku organizace 

Doléčovací centrum o.s. SANANIM, která se zaměřovala na oblast poskytování praxí pro 

studenty vyšších odborných a vysokých škol. Pohled terapeutického týmu a informace 

z analýzy dokumentů bych ještě ráda doplnila o pohled z druhé strany, tedy samotných 

studentů kteří zde absolvovali praxi. Cílem práce bude navrhnout soubor doporučení 

(nejen) pro tuto organizaci, jak formulovat nabídku studentských praxí, jak vnímat 

studenty jako možný budoucí zdroj zaměstnanců a jak celý průběh praxí zefektivnit. 

  

 2.2 Formulace problému: 

Stáže i praktická výuka (praxe) jsou důležitou součástí mnoha studijních oborů 

nejen na terciární úrovni vzdělávání. Zejména vzdělávání v oblasti sociálních služeb (vyšší 

odborné školy, vysoké školy zaměřené na práci s lidmi) obsahuje praxi jako nedílnou 

součást studia, tato skutečnost je reflektována i v Minimálních standardech vzdělávání 

v sociální práci. Praxe umožňují studentům získat důležité odborné a pracovní zkušenosti, 

které doplňují teoretickou průpravu. Pro provozovatele sociálních služeb, tedy pro 

potenciální zaměstnavatele, se navíc studenti připravující se zde na své povolání, mohou 

stát budoucím zdrojem pracovních sil. Služby nabízející praxe pro studenty si tak mohou 

„vychovávat“ své potenciální lidské zdroje.  
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Je zásadní, aby praxe měly pro studenty co největší přínos, aby skutečně 

doplňovaly teorii získanou během výuky a aby tudíž byly efektivní. Jejich absolvování by 

mělo vést k naplnění cíle, že studenti budou dobře připraveni tak, aby mohli představovat 

perspektivní lidské zdroje pro zvolené organizace. K tomuto záměru byly vytvořeny a 

používají se často tzv. kompetence v praxi sociální práce a portfolio pro vedení a 

hodnocení praxí.  

 

 2.3 Přínos práce: 

Přínos práce spatřuji zejména pro samotnou organizaci, která kromě souboru 

doporučení získá taktéž cenný pohled několika studentů, jež zde praxi absolvovali, a kteří 

doplní stávající informace o zpětnou vazbu k jejímu průběhu. Obecně by pak výsledky 

práce mohly být využitelné pro všechny adiktologické služby, které nabízejí studentské 

praxe a rády by se přiblížily jakémusi ideálu, a také jako zpětná vazba pro vyšší odborné a 

vysoké školy, které praxe v adiktologických službách svým studentům zajišťují. 

 

3. Cíle: 

a) Popsat role praktické výuky v celkovém vzdělávacím rámci a z pohledu provozovatelů 

sociálních služeb. 

b) Zanalyzovat oblast poskytování praxí v Doléčovacím centru o.s. SANANIM. 

c) Získat pohled studentů na praxi v DC SANANIM na nabídku praxí a jejich přínos. 

d) Vytvořit soubor doporučení (nejen) pro DC SANANIM, jak v oblasti praxí vytvořit 

kvalitní nabídku, jak zvýšit přínos praxí pro studenty i pro organizaci. 

 

4. Výzkumné otázky: 

Jakou roli plní studentské praxe v adiktologických zařízeních ve vzdělávacím rámci 

v oblasti terciárního vzdělávání? 

Jaké role mohou studentské praxe naplňovat v oblasti poskytování sociálních služeb? 

 

Jaká kritéria považují členové terapeutického týmu DC za adekvátní k hodnocení přínosu 

praxí? 

Jaká je nabídka praxí pro studenty v DC? 

Jak je ošetřena smlouva se školou/studentem? 

Jak je zajištěna ochrana klientů před negativním vlivem přítomnosti studenta? 

Jaká fungují pravidla praxí? 
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Jak probíhají platby za praxe? 

Jak se řeší problémy se studenty na praxi? 

Jak probíhá komunikace v oblasti praxí? 

Jaké funkce naplňuje role koordinátora praxí? 

Jaké kompetence mají pracovníci v oblasti praxí? 

Jak se praxe hodnotí? 

 

Proč si studenti vybírají pro svou praxi DC SANANIM? 

Jaká očekávání mají studenti od praxe? 

Jak nabídku praxí v DC vnímají studenti, kteří zde praxi absolvovali? 

Jak probíhá vyjednání konkrétní zakázky pro praxi? 

Do jaké míry byla očekávání studentů praxí naplněna? 

Jak hodnotí studenti funkci koordinátora praxí? 

Jaký přínos měla praxe v DC pro studenty? 

Co by studenti změnili/upravili v oblasti praxí, aby se zvýšil jejich přínos? 

 

5. Metodologie: 

Práce bude svým zaměřením naplňovat design případové studie, bude mít 

teoretickou a praktickou část. Při sběru dat budou využity metody kvalitativního výzkumu. 

  
 5.1 Výzkumný soubor: 

Výzkumný soubor bude tvořen dvěma rozdílnými skupinami respondentů. První 

skupinu bude tvořit kompletní terapeutický tým DC SANANIM. V tomto případě tvoří 

základní soubor  i výběrový soubor celý tým organizace. Výběr nebude znáhodněn, jedná 

se o totální výběr. 

 V případě druhé skupiny, jež bude tvořena studenty, kteří zde v DC absolvovali 

svou praxi, taktéž nebude výběr proveden náhodně. Studenti budou vybíráni metodou 

samovýběru – oslovím pouze studenty oboru adiktologie, kteří tvoří velkou část studentů, 

kteří v DC absolvují praxe. Oslovení proběhne prostřednictvím mailové komunikace. 

Vzorek bude tedy omezen pouze na část studentů, avšak tento výběr je záměrný z důvodů 

obtížné dohledatelnosti studentů z jiných škol, navíc adiktologové mají dostatečný odborný 

vhled do problematiky následné péče, jsou zcela kompetentní k formulaci svých potřeb a 

zakázky a vzorek je pro mě v tuto chvíli nejlépe dosažitelný. Budou tedy osloveni všichni 
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studenti adiktologie – stávající i bývalí – kteří zde absolvovali praxi v období posledních 4 

let a následně budou ti, kdo dají se studií souhlas, zahrnuti do vzorku. 

 

 5.2 Sběr dat: 

 Sběr dat bude proveden výhradně za využití kvalitativních metod.  

 Nejprve budou sesbírána data a informace k tématu kompetencí v praxi sociální 

práce z českých i zahraničních zdrojů, které budou následně využity k analýze stávající 

situace v Doléčovacím centru SANANIM. Cílem by mělo být vytvoření vhodného návrhu 

podobného souboru doporučení pro praxe v oblasti drogových služeb, a to k využití nejen 

pro studenty sociální práce, ale zejména adiktologie, kteří jsou hlavní skupinou, jež zde 

praxe absolvuje. 

Pro analýzu organizace budou využity metody rozhovorů s členy terapeutického 

týmu a analýza dokumentů, které má DC k dispozici pro oblast poskytování praxí.  

 Od studentů budou data sbírána prostřednictvím rozhovorů nebo případně za 

využití metody fokusní skupiny. Konečná volba metody bude záviset na počtu studentů, 

kteří zde v organizaci absolvovali praxi a kteří budou ochotni se studie zúčastnit. To 

znamená, že v případě většího počtu studentů bude provedena právě fokusní skupina. 

 

 5.3 Analýza dat: 

 Získaná data kvalitativního původu (odpovědi respondentů) budou analyzována. 

Cílem bude popsat stávající situaci, vytvořit soubor doporučení pro organizaci a pilotně 

navrhnout soubor „kompetencí“ v praxi pro studenty adiktologie. 

 

 5.4 Etické aspekty práce: 

 Terapeutický tým si analýzu organizace v oblasti poskytování praxí sám vyžádal, 

proto nebyl od členů získáván písemný informovaný souhlas.  

 V případě skupiny studentů bude vytvořen písemný informovaný souhlas 

obsahující informace o studii, cíle a možná rizika. Každý respondent se dobrovolně 

rozhodne, zda se chce studie účastnit a bude moci od studie kdykoliv odstoupit. 

 Z etického hlediska jsem neidentifikovala žádná rizika, který by ze studie pro 

respondenty vyplývala.  
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6. Struktura práce: 

 Diplomová práce bude složena z teoretické a praktické části. Obě budou popsány 

dále.  

 

I. Úvod 

II. Teoretická část 

i. Praxe jako součást odborného vzdělávání v oblasti sociálních služeb 

a) Odborné vzdělávání v ČR 

b) Minimální standardy vzdělávání v sociální práci 

c) Vliv vzdělávání na přípravu studentů na budoucí zaměstnání 

ii.  Řízení lidských zdrojů – zabezpečování lidských zdrojů pro organizaci 

iii.  Praxe jako forma recruitmentu (příprava potenciálních budoucích 

zaměstnanců, jejich získávání a výběr) 

iv. Organizace, které vybírají své zaměstnance i z okruhu studentů 

v. (Kvalita a přínos praxí z pohledu organizace a studentů) 

 

III. Praktická část 

i. Metodologie 

a. Výzkumný soubor 

b. Metody sběru dat 

c. Analýza dat 

ii.  Představení organizace DC o.s. SANANIM 

iii.  Výsledky analýzy současného stavu organizace v oblasti poskytování praxí  

iv. Výsledky v oblasti pohledu studentů na praxe poskytované v DC 

SANANIM 

v. Navržení doporučení (nejen) pro DC SANANIM 

vi. Shrnutí výsledků a diskuze 

 

IV. Závěr 

V. Přílohy 

 

 

 

 



 138 

7. Harmonogram práce: 

Listopad 2011      Upřesnění tématu DP 

       Konzultace výzkumného záměru 

       Zpracování projektu DP 

 

Listopad 2011 – leden 2012 Studium relevantní literatury 

 Analýza stavu v oblasti poskytování 

praxí v DC SANANIM 

  Oslovení studentů, kteří v organizaci 

absolvovali praxi 

 Realizace fokusní skupiny/rozhovorů 

 

Leden – únor 2012  Analýza získaných dat 

 

Březen – duben 2012  Psaní dosavadních zjištění 

 

Duben – květen 2012 Dokončení diplomové práce 

 

Květen 2012  Odevzdání hotové DP 
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Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

 

Oslovení: 

- Národního ústavu odborného vzdělávání 

o NÚOV – zeptat se na výzkumy mapující přínos a efektivitu praxí a jaký je 

dobrý standard + ze sociálních služeb 

o organizace již byla oslovena, nic nedoporučili, odkázali mě na jinou 

instituci  

 

- Lenka Waszutová (Slezská Diakonie) 

o organizace, která vybírá zaměstnance i z okruhu studentů, zeptat se na 

odborné zdroje k tomuto tématu, výzkumy na téma vyhledávání a přípravy 

lidských zdrojů s ohledem na studentské praxe, tel. 558 764 333 

o dostala jsem informace o analýze stavu praxí ve Slezské Diakonii, tou se 

budu zabývat 

 

- Ústavu pro informace ve vzdělávání (vocational education) 
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