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Abstrakt 
 

Praktická výuka (praxe) je důležitou součástí mnoha studijních oborů na terciární 

úrovni vzdělávání. Vzdělávání v oblastech zdravotnictví i sociální práce, které tvoří základ 

oboru adiktologie, obsahuje praxi jako nedílnou součást studia. Praxe umožňují studentům 

získat důležité odborné a pracovní zkušenosti, které doplňují teoretickou průpravu. Pro 

provozovatele služeb, tedy pro potenciální zaměstnavatele, se navíc studenti připravující se 

zde na své povolání, mohou stát budoucím zdrojem pracovních sil. 

Diplomová práce je zaměřena na oblast poskytování studentských praxí v rámci 

oboru adiktologie z pohledu všech zúčastněných stran, tj. vysoké školy, organizace 

poskytující praxi i samotných studentů. 

Obecným cílem práce bylo zmapovat roli a význam praktické výuky v rámci 

přípravy studentů oboru adiktologie na budoucí profesi. Dílčím cílem bylo navrhnout 

soubor doporučení pro všechny strany zúčastněné v tomto procesu.  

Naplnění stanovených cílů bylo dosaženo za využití především kvalitativních metod 

výzkumu, tj. analýzy dokumentů, rozhovorů či dotazníků, které však poskytovaly data 

kvalitativního rázu. Etické otázky byly dodrženy. 

Celá práce byla realizována formou případové studie, a proto je zaměřena především 

prakticky. Soubor doporučení, jakožto výsledek provedených analýz, je jejím hlavním 

výstupem, a je formulován zvlášť pro vysoké školy, jak zorganizovat a hodnotit praxi, pro 

organizace, jak nabídku praxí vytvářet a pro studenty, jak praxi co nejlépe využít ke svému 

osobnímu i profesnímu rozvoji.  

 
Klí čová slova 

• adiktologie 

• hodnocení 

• lidské zdroje 

• poskytovatel sociální služby 

• praxe 

• student 

• vysoká škola 
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Abstract 
 

Practical education (practice) is an important part of many fields of study at the 

universities. Education in the fields of medicine and social work, which create a base for 

the addictology, include a practice as a integral part of study. Practice enable students to 

gain important professional and work experience that complete the theoretical preparation. 

Students preparing for their profession in the social servises organizations, account for a 

future source of possible employees for these services providers. 

This thesis is focused on the area of providing and offering student practice within 

the study of addictology from the view of all three involved parties, the university, the 

organization providing a practice realisation and the students. 

The main aim of this work was to map a role and a significance of practical 

education within preparation of students of the addictology for a future profession. A 

partial aim was to suggest and create a set of recommendations for all parties involved in 

this process.  

The aims were achieved by using of qualitative research methods, i.e. documents 

analysis, interviews or questionnaires that also provided qualitative data. All ethical 

questions were kept.  

The whole work was realised in the form of a case study, so that it is focused mostly 

practically. The set of recommendations is the main outcome of realised analyse and the 

whole thesis. It is formulated individually for the universities, how to organize and 

evaluate a practical education, for the organizations, how to create a good practice offer 

and for students, how to use the practice at most for their personal and professional 

development.  

 

Key words 

• addictology 

• evaluation 

• human resources 

• practice 

• social services provider 

• student 

• university 
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I. Úvod 
 

Téma diplomové práce1 jsem si zvolila z několika důvodů. Jedním z podnětů byla 

realizace komplexní diagnostiky organizace Doléčovací centrum s chráněnými byty o.s. 

SANANIM. V ní jsem se zaměřovala na oblast poskytování praxí pro studenty vyšších 

odborných a vysokých škol v tomto zařízení. Na základě získaných výsledků jsem 

považovala za důležité dané téma rozvinout a rozšířit pohled terapeutického týmu a 

informace z analýzy dokumentů o pohledy samotných studentů oboru adiktologie, kteří zde 

absolvovali praxi a také osob zodpovědných za organizaci a nabídku praxí v rámci studia 

oboru adiktologie. Účelem tohoto trojstranného záběru je, aby výsledná doporučení 

respektovala takto nastavený způsob spolupráce při organizaci praktické výuky. Dalšími, 

neméně významnými důvody pro výběr tématu, byly vlastní dlouhodobá praxe 

absolvovaná v Doléčovacím centru SANANIM, současné studium oboru adiktologie a také 

zaměstnání na Klinice adiktologie. Měla jsem tedy možnost být v kontaktu se všemi 

důležitými osobami a získala jsem přístup k příslušným dokumentům. Hlavně mě však 

motivovala naděje, že poznatky z této práce, zejména analýza stávající situace 

v poskytování praxe a z ní vyplývající doporučení, mohou být reálně využity ve výuce 

oboru adiktologie. 

Práce je specificky a co nejkomplexněji zaměřena na současný stav poskytovaných 

praxí při studiu oboru adiktologie. Obecným cílem práce je zmapovat roli a význam 

praktické výuky v rámci přípravy studentů v oboru adiktologie na budoucí profesi. Dílčím 

cílem je navrhnout soubor doporučení pro všechny strany zúčastněné v tomto procesu. Pro 

organizace poskytující praxi to znamená zejména připravit návrhy, jak formulovat nabídku 

studentských praxí, jak vnímat studenty jako možný budoucí zdroj zaměstnanců a jak celý 

průběh praxí zefektivnit. Pro studenty, co mohou sami udělat pro maximální využití 

nabízených povinných praxí a pro školu doporučení pro usnadnění organizace praxí všech 

studentů, zefektivnění komunikace se zařízeními a službami a maximalizaci získaných 

dovedností doplňujících teoretickou výuku studentů. Celá práce byla realizována formou 

případové studie, a proto je zaměřena především prakticky. Soubor doporučení, jakožto 

výsledek provedených analýz a dalších výzkumných šetření, je jejím hlavním výstupem. 

 

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

na terciární úrovni vzdělávání (Sirotková, s.d., Zákon 111/1998, Vyhláška 10/2005). 
                                                 
1 Tento výstup vznikl v rámci specifického výzkumu FHS UK 2012 č. 265702. 
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Vzdělávání v oblastech zdravotnictví i sociální práce, které tvoří základ oboru adiktologie, 

obsahuje praxi jako nedílnou součást studia. Praxe a stáže umožňují studentům získat 

důležité odborné a pracovní zkušenosti, které doplňují teoretickou průpravu. Pro 

provozovatele služeb, a tedy potenciální zaměstnavatele, se navíc studenti připravující se 

zde na své povolání, mohou stát budoucím zdrojem pracovních sil. Odborné služby 

nabízející praxe a stáže pro studenty si tak mohou „vychovávat“ své potenciální lidské 

zdroje (Armstrong, 2007).  

Je zásadní, aby praxe měly pro studenty co největší přínos, aby skutečně doplňovaly 

teoretické znalosti získané během výuky, a aby tudíž byly efektivní. Jejich absolvování by 

mělo vést k naplnění cíle, že studenti budou dobře připraveni teoreticky i prakticky tak, 

aby mohli představovat perspektivní lidské zdroje pro zvolené organizace. K tomuto 

záměru byly vytvořeny a používají se často profily absolventů a také tzv. kompetence 

v praxi sociální práce a portfolio pro vedení a hodnocení praxí (Havrdová, 1999). Praxe by 

ve svém důsledku měly přinášet užitek všem zúčastněným stranám, tj. školám, 

organizacím, které umožňují její realizaci a zejména studentům.  

Diplomová práce je obecně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část je následně členěna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je věnována praktické 

výuce jako součásti vzdělávacího rámce. Jsou zde vymezeny důležité používané pojmy. 

Dále jsem se věnovala zarámování vzdělávání a praktické výuky prostřednictvím 

andragogiky a z ní odvozeného zkušenostního (zážitkového) učení. Je představen systém 

vzdělávací soustavy v České republice, s důrazem na terciární vzdělávání. Nejdůležitější 

částí je popis obecných požadavků na odbornou praktickou výuku v rámci studia na 

vysoké škole, jejího významu, způsobů hodnocení absolvování praxe a v neposlední řadě 

pak význam a užitečnost supervize odborné praxe. 

Druhá teoretická kapitola je již věnována studijnímu oboru adiktologie. Je 

zmapována historie jeho vzniku a rozvoje. Dále je uveden aktuální studijní plán oboru 

včetně profilů absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studia. Zásadní částí 

je, na základě provedené analýzy dokumentů a rozhovoru s učitelem praxe, popis nabídky 

praxí v rámci studia oboru adiktologie, včetně jeho vývoje od počátku studijního oboru, 

jsou diskutovány provedené změny i vývoj a následně je uveden způsob hodnocení praxí. 

Pro doplnění uceleného pohledu na obor je kapitola doplněna také o stručný popis 

praktické výuky ve vybraných adiktologii příbuzných oborech. 
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Třetí kapitola zahrnuje pohled poslední strany účastnící se praktické výuky, a to 

poskytovatelů (nejen)2 sociálních služeb. Nejprve je zmíněn obecný vliv vzdělávání v 

přípravě studentů na budoucí povolání a dále je kapitola zaměřena na praxi jako na 

možnou součást řízení lidských zdrojů, kde tvoří významnou část zabezpečování lidských 

zdrojů pro organizaci. Je také diskutována praxe jako forma recruitmentu, tj. výběru 

nových zaměstnanců, včetně výhod a nevýhod tohoto zdroje zaměstnanců pro organizaci.  

Poslední čtvrtá kapitola je věnována shrnutí rolí, odpovědností a úkolů všech tří stran 

praktické výuky, tedy školy, studentů a organizací praxe. Shodně pro všechny účastníky 

jsou také uvedeny možné zisky a ztráty, které jim poskytování, respektive přijímání, 

odborné praxe může přinášet. 

V praktické části je nejprve vymezen metodologický rámec celé práce, tj. cíle a 

výzkumné otázky, výběr výzkumného souboru, metody sběru a analýzy dat a v neposlední 

řadě jsou zmíněny etické otázky provedeného výzkumu. Následují výsledky z výzkumných 

částí provedených v Doléčovacím centru o.s. SANANIM a mezi studenty oboru 

adiktologie, kteří v tomto zařízení absolvovali jednu z povinných praxí při studiu. Na 

výsledky navazuje kapitola věnovaná konkrétním doporučením pro všechny zúčastněné 

strany a zejména návrhům, jak může organizace vytvářet nabídku praxí, jak by bylo možné 

hodnotit odbornou praxi ve studiu adiktologie i jak může být hodnocena spokojenost 

studentů a organizací s průběhem praktické výuky. 

Na závěr jsou všechny výsledky a doporučení diskutovány a shrnuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Praktická výuka v rámci studia oboru adiktologie se uskutečňuje v tzv. adiktologických službách, které zahrnují jak 
služby sociální a zdravotní, tak např. služby ve vězeňství. Proto bude dále v textu využíván slovní obrat „(nejen) sociální 
služby“. 
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II.Teoretická část 

 

1. Praktická výuka jako součást vzdělávacího rámce 

První kapitola pojednává o pozici a roli praktické výuky v celkovém rámci 

vzdělávacího systému v České republice. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy, na nichž 

je další text budován. Teoretický rámec našeho přístupu k tématu vzdělávání, včetně 

praktické přípravy, představuje andragogika a modely zkušenostního či zážitkového učení. 

Tyto tvoří východisko a argument pro zařazení praktické výuky do studijních plánů na 

vysokých školách. Práce následně stručně popisuje vzdělávací soustavu v ČR s důrazem na 

terciární vzdělávání a specifickou roli praxe v ní. Hlavním cílem této kapitoly je vymezit 

roli, účel a možnosti odborné praxe pro studenty vysokých škol. Jsou popsány základní 

možnosti hodnocení praxe a zmíněna je taktéž supervize odborné praxe. 

 

1.1 Vymezení používaných pojmů 

 

Praxe, praktická výuka 

Slovník cizích slov ABZ (2012) vysvětluje pojem praxe jako činnost, jednání, konání, 

také jako opak teorie, respektive jako výkon zaměstnání, odbornou znalost, dovednost či 

okruh působnosti jedince. Nespecifikuje konkrétní vztah praxe a terciárního vzdělávání. 

V této práci vymezíme pojem praxe v užším slova smyslu, a to jako praktickou výuku. 

Pro další vymezení budeme čerpat zejména z publikací o sociální práci, kde je tématu 

věnována i u nás v posledních patnácti letech systematická pozornost. V tomto rámci je 

praxe charakterizována jako „strukturovaná a odborně zaměřená pracovní zkušenost získaná 

studentem předtím, než absolvuje studijní program (Taylor, 1988: 393, citován in Zhao, 

Liden, 2011: 221).  

V rámci University Notre Dame funguje centrum, které se specificky věnuje 

kariérnímu poradenství a rozvoji studentů a absolventů s cílem zvýšit jejich šanci uplatnit se 

na trhu práce. Dle této instituce je praxe naopak časově omezená, obvykle jednorázová 

zkušenost, která tvoří součást akademického výukového programu (Notre Dame Career 

Center, s.d). Tato definice může mimo jiné reflektovat odlišný přístup k organizaci 

praktické výuky ve studiu v jednotlivých zemích a na univerzitách. Dle True (s.d.: 2), který 

vede centrum pro praktickou výuku na Messiah College v USA, je praxe „pečlivě 



 12 

monitorovanou zkušeností v organizaci, kdy student má stanoveny učební cíle a aktivně 

reflektuje, co se prostřednictvím této zkušenosti učí“.  

Havrdová (1999) praxi považuje za aktivní metodu výuky v rámci terciárního stupně 

vzdělávání. Rozlišuje 6 typů praxí: 

a) krátkodobou průběžnou, která trvá přibližně 4 týdny a kdy je student na pracovišti praxe 

1 - 2 dny v týdnu, jejím cílem je seznámení se strukturou organizace, jejím zařazením do 

sociální sítě, typem klientů, rytmem provozu a základními pravidly, tato praxe je vhodná 

pro ambulantní zařízení či úřady, 

b) stáž, která je samostatně definována níže, 

c) dlouhodobou průběžnou praxi trvající 1 - 2 semestry, během níž student taktéž tráví 

v organizaci 1 - 2 dny v týdnu, tento typ praxe je vhodný např. pro ambulantní typy 

služeb (Havrdová, 1995), cíle mohou být nastaveny na sledování vývoje případů, vedení 

dokumentace, vedení rozhovoru atd.,  

d) krátkodobou blokovou praxi, kdy student je v organizaci denně po dobu cca 2 - 3 týdnů, 

seznámí se s chodem zařízení, vedením dokumentace, typem klientů a s dalšími aspekty 

práce, 

e) dlouhodobou blokovou praxi, kdy student je na pracovišti praxe denně po dobu 4 a více 

týdnů, tento typ praxe je vhodný zejména pro rezidenční zařízení, jedná se o velmi 

intenzivní praxi, v jejímž rámci si student může stanovit i náročnější učební cíle, a 

f) nárazovou projektovou praxi, jež bývá vymezena konkrétním úkolem.  

 

Uvedená terminologie je analogicky používána v materiálech o sociální práci ve 

Velké Británii. Např. materiál vytvořený irskou University Cork používá pouze souhrnný 

pojem průběžná praxe pro formu, kdy student na pracovišti tráví např. 1 den v týdnu po 

dobu celého semestru (Department of Applied Social Studies, 1995). Havrdová (1995) 

v materiálu pro učitele doporučuje pro 2. ročníky oborů vysokých škol sociální práce 

blokovou a pro studenty 3. ročníků pak dlouhodobou průběžnou praxi. Důvodem tohoto 

návrhu je důležitá souvislost odborné praktické výuky s konkrétními studijními cíli, s tím, 

co se má student v daném ročníku prostřednictvím praxe naučit tak, aby to navazovalo a 

reflektovalo již získané teoretické poznatky.  

 

Stáž 

Dle Havrdové (1999) označuje pojem stáž jednorázovou návštěvu (případně 2 - 3 

návštěvy) v zařízení, při nichž je student pouze seznámen s chodem zařízení, aniž by sám 
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byl aktivně zapojen do odborné činnosti. V jejím pojetí se stáž blíží exkurzi. Oproti tomu 

Slovník cizích slov (ABZ, 2012) vysvětluje pojem stáž jako delší studijní pobyt či 

praktickou výuku. 

 

Vzhledem k nejednoznačnosti výkladu obou pojmů bude v této práci využito 

rozdělení Havrdové (1999), které respektuje reálie výuky i realizace sociální práce, z níž 

mimo jiné obor adiktologie vychází. Tj. pro většinu situací bude používán pojem praxe, a to 

z důvodu dlouhodobosti této součásti studia a také pro jeho využití v oboru adiktologie. Pro 

osoby, které odborné praxe v rámci studia absolvují, je obecně používán pojem student3. 

 

Exkurze 

Jako exkurze se označuje jednodenní návštěva konkrétního pracoviště s průvodcem. 

Exkurze studentům umožňuje získat náhled na dané pracoviště, prohlédnout si prostory či 

seznámit se s informacemi o poskytovaných službách. V neposlední řadě pomáhá mapovat 

síť služeb a může tak přispívat k cílenější volbě pracoviště pro výkon odborné praxe (Rada 

pro rozvoj sociální práce, 2008). Havrdová (1995) doporučuje tento typ praxe zejména pro 

první ročníky studijních oborů, kdy je úkolem studentů spíše pozorovat dění okolo sebe a 

zorientovat se v systému služeb, než budou aktivně zapojeni do odborné práce. 

 

Sociální služba 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 3) je sociální službou chápána 

„činnost zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení“. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám 

obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života osob. Mezi 

takové skupiny patří mimo jiné také uživatelé návykových látek a další osoby na „okraji 

společnosti.“  

 

Poskytovatel sociálních služeb 

Termín poskytovatel sociálních služeb je standardně využíván Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR (2012, dále MPSV) jakožto „právnická nebo fyzická osoba, která má 

k této činnosti oprávnění podle zákona.“ Takový subjekt musí být jako poskytovatel 

                                                 
2 Kdekoliv je v této práci používán pojem studenti, jsou jím současně míněny také studentky. 
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sociálních služeb registrován dle zákona č. 108/2006 Sb. v Registru poskytovatelů 

sociálních služeb (§ 78).  

Adiktologie je primárně zdravotnickým oborem, avšak kromě zdravotnických 

adiktologických služeb, kterými se v této práci nebudeme specificky zabývat, fungují také 

služby pro uživatele návykových látek, které jsou svým zaměřením službami sociálními a 

podléhají zákonu č. 108/2006 Sb. Pro účely diplomové práce bude tedy pojem poskytovatel 

sociálních služeb chápán zejména ve smyslu poskytovatelů sociálních adiktologických 

služeb. Takovým zařízením je i Doléčovací centrum s chráněnými byty o.s. SANANIM, 

jemuž budeme v této práci věnovat zvýšenou pozornost. 

 

Učitel praxe ve škole 

Literatura uvádí různé názvy pozic pro osoby odpovědné za plánování, přípravu, 

zajištění a hodnocení praktické výuky, např. garant či koordinátor praxe (Masarykova 

univerzita, s.d. a, Havrdová, 1995). V diplomové práci se přikláním k vymezení dle 

materiálu Department of Applied Social Studies (1995). Pojem učitel praxe je používán pro 

styčnou osobu ve vzdělávací instituci (vysoké škole), která má na starosti komunikaci se 

studenty v průběhu výuky, zajišťuje smlouvy a kontakty s organizacemi, připravuje nabídku 

praxí a odpovídá za jejich průběh a hodnocení. Rada pro rozvoj sociální práce (2008, dále 

RAROSP) doporučuje, aby učitel praxe měl vlastní zkušenost s výkonem daného oboru a 

dobře se orientoval v síti dostupných služeb. Pojem učitel praxe byl pro tuto pozici vybrán 

vzhledem k úzkému vztahu ke vzdělávací instituci, zodpovědné osoby jsou garanty 

praktických předmětů, pedagogickými pracovníky a tedy učiteli. 

 

Koordinátor praxe v organizaci 

U tohoto pojmu se taktéž můžeme setkat s mnoha významy. Např. Havrdová (1995) 

za koordinátora praxe označuje osobu zastupující vzdělávací instituci, tj. podle nás učitele 

praxe. Pracovníka zodpovědného za praxi v organizaci označuje jako konzultanta, 

Masarykova univerzita (s.d. a) pro téhož pracovníka používá pojem mentor. Ve Velké 

Británii bývá tato pozice označována také jako učitel praxe nebo supervizor praxe (Carson, 

Bill, 2003). Pro účely této práce budu za koordinátora praxe považovat kontaktní osobu 

v organizacích, kde studenti absolvují povinné praxe, podobně jako v materiálu Department 

of Applied Social Studies (1995). V mém pojetí však nejde jen o kontaktní osobu, ale 

pozice zahrnuje i to, že se tato osoba studentovi v průběhu praxe věnuje, zadává mu úkoly 

k plnění, dohlíží na něj, poskytuje mu průběžnou zpětnou vazbu a závěrečné hodnocení. 
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Spolu s RAROSP (2008) považuji za důležité, aby tuto pozici zastával odborník v praxi 

daného oboru. Označení mi vyhovuje jednak proto, že je v tomto smyslu používáno při 

studiu adiktologie, jednak dle mého názoru dobře vystihuje komplexní úkoly této pozice. 

 

1.2 Andragogika jako východisko vzdělávání  

Z různých pedagogických proudů a teorií (např. asociační teorie učení, teorie 

behaviorální a další, Palán, 2012) se v tomto textu zaměříme na andragogiku a jí využívané 

modely učení. Důvodem této volby je skutečnost, že studenti vysokých škol, především 

zaměřených na práci s lidmi, mohou být vzhledem k této volbě potenciálního povolání 

vhodnými pro andragogický přístup vzdělávání, tedy zaměřený na dospělé jedince, kteří 

dokáží, případně se naučí, rozvíjet sebe sama prostřednictvím kladení otázek, proaktivitou 

a řízením vlastního procesu učení (Havrdová, 1999). Cílem andragogického vzdělávání je 

dosáhnout zodpovědnosti za vlastní učení (Beneš, 2008). Andragogika není jen přístup 

zaměřený na vzdělávání ve smyslu studií, ale především na celoživotní proces učení a 

rozvoje dospělých jedinců, který je v této práci reprezentován praktickou výukou studentů. 

Andragogika je vědou o vzdělávání dospělých, která vyjadřuje jejich schopnost učit 

se a současně toto učení reflektovat. Palán (2002: 5) uvádí, že andragogika je „rozhodující 

součástí teoretických předpokladů pro práci s lidmi.“ Andragogika respektuje širší vazby 

sociokulturního a socioekonomického prostředí a je tedy především vědou praktickou a 

s praxí úzce spojenou. Beneš (2008: 33) dokonce uvádí, že andragogika „je orientována na 

podporu praxe a na produkci prakticky využitelného vědění.“ Praxe je nahlížena nejen jako 

zdroj vědění, ale také jako místo, kde učící se (student) může načerpat zkušenosti s profesí 

a získat praktické dovednosti pro využití v dalším, nejen profesním, životě. 

Eyler (2009) uvádí, že stálou výzvou pro vzdělavatele (nejen) v oblasti humanitních 

věd, je vytvoření učícího prostředí tak, aby studenti mohli uplatňovat to, co se naučili, ve 

vhodných nových kontextech. Veškeré učení studentů by proto mělo dle možností co 

nejlépe respektovat a uplatňovat andragogické principy tím, že vychází z vlastní praxe a 

zkušeností studenta (Havrdová, Hajný, 2008). V procesu učení, který se formuje ve vztahu 

učícího se a učitele, je využíváno sedm klíčových elementů (principů), jak je okomentovala 

Havrdová (1999). V prvním kroku, který je naprosto zásadní pro všechny následující, se 

vytváří spolupracující a akceptující atmosféra, jakožto základ pro další spolupráci a učení 

studenta. Jedná se jak o atmosféru fyzickou, tak psychickou. Dalším aspektem je společné 

plánování procesu, student sám má možnost ovlivnit, co a jak se bude učit, což je důležité 
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pro rozvoj odpovědnosti za vlastní učení a pro ztotožnění se s dosaženým výsledkem. 

Třetím principem je rozeznávání a určování potřeb a celkového smyslu učení, co konkrétně 

by student, nejen od praxe v daném zařízení, očekával a jak se to potkává s možnostmi 

zařízení. Dle Havrdové (1999) je tento bod zcela zásadní pro úspěšný proces učení, 

formuje rozvoj a uvědomění vlastní motivace studenta, od čehož se odvíjí skutečná podoba 

učícího procesu. Tyto potřeby a motivace jsou následně převedeny do podoby učebních 

cílů. Co se chce student naučit, jakým způsobem a zejména, jak se pozná, že dospěl 

k požadovanému výsledku. Své cíle však student formuluje v procesu vyjednávání 

s organizací, kde se učí, jelikož jeho cíle ve výsledku odrážejí její reálné možnosti. 

Z vyjednaných cílů je možné vytvořit soubor konkrétních úkolů a aktivit, z nichž se 

student bude moci učit a čerpat zkušenosti. Tyto aktivity by na sebe měly logicky 

navazovat a vytvářet dohromady komplexní strukturu učení. Po této přípravné fázi 

následuje samotné učení a po jeho dokončení důležitá fáze vyhodnocení. Z něj mohou pro 

studenta vyplynout další potřeby učení a cíle, a tím zahajuje spirálu kontinuálního učení. 

Právě učení v průběhu celého života významně charakterizuje podstatu andragogického 

učení. 

Andragogiku lze chápat také jako pojem pro vzdělávací praxi (Palán, 2002), viz dále. 

Pojem andragogika má samozřejmě širší význam a velmi rozvinutou teorii, zde však 

představuje důležitý rámec pro realizaci vysokoškolského vzdělávání a spolu s teoretickou 

náplní studijních oborů (zde adiktologie) pak tvoří prostor pro uskutečňování praktické 

výuky studentů. Tento postoj zastává také Beneš (2008), který andragogiku chápe mimo 

jiné jako specifickou součást věd o výchově, vzdělávání a vyučování. 

 

1.2.1 Zážitkové (zkušenostní) učení 

Absolventi vysokoškolských studijních oborů nepotřebují jen zapamatovat si, co se 

naučili, rozvinout a udržet širší znalosti ve svém oboru, ale zejména dosáhnout „smyslu 

pro sociální odpovědnost a přenosných intelektuálních a praktických dovedností, jako jsou 

komunikace, analytické dovednosti či dovednost řešit problémy“ (AACU, 2008 citováno in 

Eyler, 2009: 1). Zážitková pedagogika neboli zážitkové či zkušenostní učení označují 

takový způsob učení, který probíhá prostřednictvím vlastní zkušenosti studenta (Palán, 

2002) a rozvíjí již získané znalosti. 

Koncepce zážitkového učebního procesu zvýrazňuje oproti klasickému učení aktivní 

roli dospělého jedince, respektuje tedy výše uvedené principy andragogiky. Cílem není 

pouhé osvojení si vědomostí a dovedností, ale především přenesení výsledků učení do 
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pracovního i osobního života a jejich využití v praxi jako zdroje poznání. Proces 

zážitkového učení probíhá v cyklu, který modelově popsal John Dewey a rozpracoval 

David Kolb a který má 4 fáze: konkrétní zkušenost, pozorování a reflexi, zobecňování a 

ověření závěrů v nových situacích (Palán, 2012). Významně pomáhá integrovat nové učení 

do starých konstruktů v interakci se světem a vypracovat sociální dovednosti, profesní 

etiku a praktickou profesionalitu. Student hlouběji porozumí předmětu své profese, učí se 

kritickému myšlení a aplikaci znalostí v komplexních nebo nejednoznačných situacích 

(Eyler, 2009).  

Zážitková pedagogika využívá v praxi různé metody učení, např. pozorování, učení 

nápodobou, diskuzi či reflexi (Kučerová, 2009). Právě reflexe je základním elementem 

zkušenostního učení, a tudíž také praktické výuky (Giles, Ryan, 2002). „Nejlepším 

zdrojem učení je reflektovaná aktivita ve skutečnosti“ (Havrdová, 1999: 25). Totéž 

potvrzuje Eyler (2009), když říká, že k propojení teorie a praxe se využívá reflexe, která 

dále prohlubuje porozumění a schopnost využívat to, co už student umí. „Reflexe je proces 

nacházení významu ze zkušenosti prostřednictvím tázání se, co zažívám nebo pozoruji. 

Předpokládá zastavení a obrácení pozornosti na určitý úsek zkušenosti, kdy otevřenost 

novému může vést k reflexi, kdy je zkušenost nazírána novým způsobem“ (Havrdová, 

Hajný, 2008: 20). Je možné ji realizovat např. v rámci třídních diskuzí, prezentací či 

různých úkolů. Zkušenostní učení tedy probíhá tehdy, existuje-li směsice teorie, praxe a 

reflexe. To pomáhá studentům propojit to, co se učí a dělají na pracovištích praxe s tím, 

jaké teoretické znalosti získali ve škole. Studentské praxe by ideálně měly být založené na 

učících výstupech, aby studenti díky nim byli schopni v rámci reflexe snáze formulovat, co 

se naučili (Giles, Ryan, 2002).  

Zkušenostní učení se při studiu vysoké školy může nejlépe uplatnit zejména v rámci 

odborné praxe, čímž podtrhuje její význam ve výuce. Současně je ale možné využít tuto 

formu učení také v následné vzdělávací supervizi praxe (Kučerová, 2009). 

Jednou z užitečných forem andragogického a zážitkového učení je mentoring. Jedná 

se o uvádění začínajícího pracovníka nebo studenta do profese zkušenějším kolegou 

(Havrdová, Hajný, 2008). Mentor v průběhu praxe a konkrétních aktivit dohlíží na 

studentovu práci a je mu k dispozici ke konzultacím, radám či případnému zásahu. 

Poskytuje studentovi průběžnou zpětnou vazbu a svými postoji a prací je mu vzorem, a 

v období praxe také pracovním partnerem. Dle Jarošové et al. (s.d.) mentor také cíleně 

podporuje studenty, aby se sami pokoušeli řídit svou praktickou výuku a stanovovat si 
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specifické, hierarchicky uspořádané cíle. K tomuto způsobu je důležité studenty dostatečně 

motivovat a naučit je vlastní kontrole včetně sebereflexe. 

 

1.3 Vzdělávací soustava ČR 

Na obrázku č. 1 je přesně vykreslena současně platná vzdělávací soustava ČR 

(MŠMT, 2012). V diplomové práci se budu s ohledem na její zaměření věnovat pouze 

jedné její části, totiž terciárnímu systému vzdělávání, které je v ČR tvořeno vyššími 

odbornými a vysokými školami. 

 

Obrázek č. 1. Vzdělávací soustava ČR 

 
Zdroj: MŠMT ČR [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/vzdelavaci-soustava>. 
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1.3.1 Terciární vzdělávání v ČR 

„Terciárním sektorem vzdělávání se rozumí všechny typy státem uznaného 

vzdělávání občanů navazující na úplné střední všeobecné nebo odborné vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou. V terciárním sektoru se dosahuje nejvyšších stupňů vzdělání, jeho 

úroveň tedy značně ovlivňuje kvalitu života celé společnosti“ (MŠMT, 2001: 63). Obory 

sociální práce, všeobecné lékařství i adiktologie, jimž se tato práce věnuje, je možné 

studovat pouze v této úrovni školství. 

 

Vyšší odborné vzdělávání 

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané 

ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání i praktickou přípravu 

pro výkon náročných činností (§ 92). Praktická příprava se uskutečňuje formou 

praktického vyučování ve škole nebo formou odborné praxe na pracovištích, která mají 

oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a která mají se školou 

uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání (viz 

dále). Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce (Zákon 

561/2004, Vyhláška 10/2005). 

 

Vysoké školství 

Podstatnou část terciárního sektoru vzdělávání tvoří vysoké školy. Jsou nejvyšším 

článkem vzdělávací soustavy a vrcholnými centry vzdělanosti. Základní činností vysoké 

školy je výuka, neoddělitelně propojená s výzkumem, vývojem a další tvůrčí či uměleckou 

činností. Neméně důležitý je její význam pro sociální, vědecký, kulturní a ekonomický 

rozvoj společnosti (MŠMT, 2001, Zákon 111/1998). Typy studijních programů jsou 

bakalářský, magisterský a doktorský. Bakalářské studijní programy tvoří pestrá množina 

oborů s více či méně aplikačním zaměřením, které umožní přípravu na uplatnění na trhu 

práce, na výkon povolání a také na studium v magisterském studijním programu. Cílem 

magisterského studia je získání teoretických i praktických poznatků dále aplikovatelných 

ve výkonu zvolené profese.  

Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního 

programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Součástí studijního programu 

jsou mimo jiné i profil absolventa příslušného oboru a pravidla a podmínky pro vytváření 

studijních plánů, popřípadě délky praxe. 
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V žádném z uvedených zákonů však není explicitně popsána podoba praxí, tu 

stanovují samostatně školy ve svém vzdělávacím programu. 

 

1.4 Požadavky na odbornou praxi při studiu vysoké školy 

Tato část zahrnuje obecný úvod do problematiky odborné praxe jako součásti 

studijních plánů vysokých škol. Nejprve je nastíněn význam praxe ve studiu, dále je 

kapitola konkrétně věnována požadavkům na to, jak může odborná praxe vypadat a 

probíhat, ve spolupráci s kým, jak může být hodnocena a za využití jakých metod. 

V neposlední řadě je zmíněna důležitá součást praxí, supervize. 

 

1.4.1 Obecný význam praktické výuky ve studiu 

Studium na vysoké škole poskytuje teoretický základ, avšak pro „odborný rozvoj 

studenta je neocenitelné, pokud si nabyté znalosti může vyzkoušet ještě během studia 

v praxi pod vedením zkušeného mentora“ (Masarykova univerzita, s.d. b: 3). Odborná 

praxe v zařízeních, poskytujících konkrétní služby, je povinnou součástí studia zejména 

humanitních, ale také zdravotnických i dalších oborů. Praxe reflektuje aplikovaný základ 

těchto oborů a představuje aktivní metodu výuky (Department of Applied Social Studies, 

1995, Havrdová, 1999). Jedná se o činnost zaměřenou k nabytí určitých schopností v oboru 

(Hartl, Hartlová, 2000 citováni in Kučerová, 2009: 105). Praxe pomáhá rozvíjet dovednosti 

a umožňuje kombinovat teoretické znalosti získané při studiu s učením v praxi, čímž ho 

uvádí do kontaktu s realitou budoucí profese (Havrdová, 1995, 1999, Musilová et al., s.d., 

Department of Applied Social Studies, 1995). Student díky praxi vidí, jak to v oboru a 

v reálných organizacích chodí a porozumí mimo jiné požadavkům na práci ve zvoleném 

oboru. Mnohdy se jedná o jeho první příležitost seznámit se s oborem, který si vybral a 

v případě adiktologie také poznat cílovou skupinu, jíž se obor věnuje (Musilová et al., s.d., 

Havrdová, 1995).  

Obecným cílem existence systému praktické výuky je poskytnout studentům 

příležitost k učení a umožnit jim vyzkoušet si své schopnosti v přímé konfrontaci 

s fungováním zvoleného oboru. To znamená seznámit je s výkonem funkcí, pro které jsou 

studiem na vysoké škole připravováni, a to v podmínkách organizací zaměřených na 

problematiku daného studijního oboru (Department of Applied Social Studies, 1995, 

Masarykova univerzita, s.d. b). Studenti získávají cenné informace a zkušenosti, které se 

mohou stát inspirací pro jejich vlastní budoucí práci, ale také poznávají chyby a nedostatky 
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pracovníků, z nichž se taktéž mohou učit. „Nejenže si v rámci praxe studenti ověřují 

využitelnost osvojených teoretických poznatků ze studované disciplíny, ale jsou zpětně 

praktickými zkušenostmi vedeni k rozšiřování a prohlubování teoretických znalostí“ 

(Mazánková, 2004: 4 citována in Musilová et al., s.d.), čímž dochází k jejich osobnímu i 

odbornému růstu a k nastartování spirály celoživotního učení (Carson, Bill, 2003, 

Havrdová, 1999). Mnozí studenti se na praxi utvrdí, že jejich rozhodnutí studovat a stát se 

např. adiktologem bylo správné, jiní dojdou k závěru opačnému. Obě varianty přinášejí 

pozitivní důsledky – jeden je motivován pro danou práci a v oboru zůstává, druhý ho včas 

opouští, a tak svou možnou nechutí, strachem nebo jinými projevy nezatíží potenciální 

klienty a kolegy. 

Pro studenty může praxe představovat prostor pro odbornou profilaci již v průběhu 

studia. Navíc jim přináší možnost získávat data, informace a kontakty pro své závěrečné 

práce, využít konzultací s odborníky ze služeb a oblastí, které je zajímají, a v neposlední 

řadě pohybovat se v reálném prostředí služeb.  

Praktická výuka je způsobem učení, který může co nejlépe respektovat principy 

zážitkové pedagogiky (Havrdová, 1995). Carson a Bill (2003) uvádějí, že praxe není jen o 

získávání dovedností, ale i o jiné úrovni profesního rozvoje, který se zaměřuje na 

sebereflexi, posílení a schopnost řešit problémy. Praxe se může stát učící zkušeností jen 

tehdy, je-li studentovi poskytnuta konstruktivní zpětná vazba, v jejímž rámci jsou 

zhodnoceny učící cíle, silné a slabé stránky studenta a kdy student současně získá 

doporučení ke zlepšení a dalšímu rozvoji (Meade, 2011). 

 

1.4.2 Konkrétní požadavky na odbornou praxi ve studiu 

V české právní úpravě není v současné době odborná praxe studentů téměř nijak 

zakotvena (Masarykova univerzita, s.d. b). Na většině vysokých škol je praktická výuka 

koncipována studijními plány jako samostatný předmět. Výuku jako takovou však obvykle 

nevedou akademičtí pracovníci, ale přímo zaměstnanci poskytovatelů (organizací) praxe. 

Obsah praxe může škola určit jen v základních obrysech (zejména stanoví cíle praxe a 

hlavní náplň), konkrétní náplň a realizované aktivity si student může vyjednat přímo s 

danou organizací praxe, respektive prostřednictvím učitele praxe ve škole. To v důsledku 

může vést k tomu, že se praxe u jednotlivých poskytovatelů více či méně liší (Masarykova 

univerzita, s.d. b). 

Na začátku spolupráce vybere škola organizace a zařízení vhodná pro realizaci 

praktické výuky, případně mohou samotné organizace projevit zájem o poskytování 
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studentských praxí. Odborná praxe může (a měla by) probíhat na základě uzavřené 

smlouvy. Ta by ideálně měla naplňovat zásady trojstranného kontraktu mezi všemi 

zúčastněnými stranami (škola, student, organizace), obvyklejší praxe je však taková, že se 

uzavírá rámcový kontrakt mezi školou a organizací praxe a se studentem se dojednávají 

konkrétní podmínky ústně či písemně zvlášť. Před uzavřením smlouvy je možné uskutečnit 

ještě přípravnou fázi, kdy dojde k vyjasnění očekávání a případnému vyjednávání o tom, 

jaké mají obě strany představy o náplni a učebních cílech praxe studentů, co konkrétně by 

studenti měli absolvovat a co by se měli v jednotlivých ročnících naučit (RAROSP, 2008). 

Kontrakt mezi školou a organizacemi obvykle vymezuje pravidla a rozsah spolupráce, cíle 

praxe, způsob jejich naplnění a hodnocení. Souhrnně může smlouva obsahovat následující 

položky (dle Havrdová, 1995), konkrétní podobu dokumentu však určují a vytvářejí samy 

vzdělávací instituce: 

• jméno studenta, název organizace a vzdělávací instituce, 

• termín praxe (délka období, na něž se uzavírá), 

• stručný popis organizace praxe, 

• požadavky školy x možnosti organizace, 

• kontakt na osobu zodpovědnou za praxi ve škole (učitele praxe), kontakt na 

koordinátora praxe, případně i na studenta, 

• učební cíle studenta ve vztahu k praxi a způsoby jejich naplnění, 

• práva, odpovědnosti a povinnosti studenta, učitele a koordinátora praxe, 

• vymezení supervize praxe, 

• metody učení a hodnocení praxe, 

• způsoby řešení potenciálního konfliktu, 

• podmínky odstoupení/ukončení smlouvy. 

 

Ve většině zemí je požadováno, aby praxe v rámci studia byla provázená či 

supervidovaná (Li McDerment, 1995 citována in Havrdová, 1999: 14), viz dále. Na 

webových stránkách vysoké školy, respektive fakulty, je možné dát studentům k dispozici 

seznam poskytovatelů, u nichž mohou praxe absolvovat a také jejich stručný popis, včetně 

konkrétní náplně a úkolů v rámci praxe (Masarykova univerzita, s.d. b), školy mohou 

doplnit také další informace, případně využít kromě internetu i jiné informační kanály. 

Praxe je v případě některých oborů (zde popsané adiktologie, sociální práce či 

medicíny) také nedílnou součástí přípravy pro výkon profese, současně je považována za 
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podstatný prvek formování profesní identity (Havrdová, 1999). Její kvalita je přímo závislá 

na dobré partnerské spolupráci škol, zařízení poskytujících praxe a samotných studentů 

(RAROSP, 2008). Praxe by měla být nastavena tak, aby umožnila získávání dovedností a 

aby směřovala k posílení sebejistoty studenta v práci s klientem, k rozvoji jeho profesní 

identity a pracovních kompetencí (Department of Applied Social Studies, 1995, Havrdová, 

1999).  

 

1.4.3 Hodnocení praxe 

Hodnocení úspěchu je předmětem hledání celých generací učitelů praxe. Dají se 

rozeznat dva póly hodnocení praktické výuky: první můžeme označit jako způsob 

klasifikující, který rozlišuje, zda je student úspěšný nebo ne. Pokud tento pól v hodnocení 

dominuje, student může mít už předem strach ukázat své slabiny, aby nebyl považován za 

neúspěšného. Tento způsob hodnocení navíc vyžaduje stanovení minimální hranice pro 

úspěšné splnění praxe a také určení, kdo o tom má rozhodovat a podle čeho. Na druhém 

pólu je způsob podporující či rozvíjející, jehož základem je podpora procesu učení 

(Havrdová, 1995). Spočívá zejména v poskytování zpětné vazby a hledání silných i 

slabých stránek studenta, jež mají vést ke stanovení dalších učebních cílů a ke studentovu 

osobnímu i profesnímu rozvoji (Havrdová, 1999). 

Hodnocení se obecně vztahuje na určitá kritéria, tj. v případě praxe na to, co by se 

během ní měl student naučit (Havrdová, 1995). Nalézt taková kritéria je však obtížné. 

Může je stanovit profesní asociace, zaměstnavatel, supervizor, konkrétní organizace i 

student sám. Učení na praxi by ideálně mělo vycházet z potřeb studenta, který si může již 

předem vytvořit určitou představu o tom, co od praxe v daném zařízení očekává a tuto 

představu formulovat (Havrdová, 1999). Např. ve výuce sociální práce jsou kritéria 

odvozena od cílů výuky (profilu absolventa). Pokud nejsou tyto ukazatele stanoveny, 

neznamená to, že neexistují, ale hodnocení pak není transparentní a zpravidla jsou využita 

subjektivní kritéria hodnotícího. Důsledkem je, že každý hodnotitel hodnotí jinak. Navíc, 

nezná-li předem hodnocená kritéria, je pro něj náročnější, časově i na fantazii, hodnotící 

zprávu napsat. Pokud má studentů více, nakonec může mít tendenci zjednodušit si život a 

vytvořit jednoduché schéma, uplatňované shodně na všechny studenty. Havrdová (1999) 

hovoří o průzkumu prováděném v roce 1995 ve výuce a v zařízeních sociální práce, kdy 

bylo zjištěno, že absence jednotných kritérií toho, co se má student naučit, omezuje úspěch 

a užitek praktické výuky. Řada pracovníků pak ztrácela motivaci studenty vést, jelikož 

nevěděli, co a jak mají dělat a zda to dělají dobře. To vyústilo ve způsob hodnocení 
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především pomocí kvantitativních ukazatelů (počet hodin na praxi), případně psaní 

neurčitých a subjektivních hodnotících zpráv, kdy hodnotitel sám musel vymýšlet, co 

vlastně zhodnotí. 

Tradiční způsob tvorby studijních předmětů se odvíjí od definování obsahu 

vzdělávání, tj. od seznamu témat, která daný učitel ovládá a nikoli od těch, která by 

primárně měli studenti znát. Následné hodnocení pak probíhá na základě toho, jak dobře 

studenti odpřednášenou látku zvládli. Současné trendy však ukazují posun směrem 

k výsledkům vzdělávání – co student umí po úspěšném ukončení studijního programu. 

Výstupy z učení jsou formulovány na úrovni celého oboru a dále na úrovni jednotlivých 

předmětů, tedy i praktické výuky, a vycházejí především z cílů oboru jako celku. Cíle pak 

vyjadřují profil udělované vysokoškolské kvalifikace (profil absolventa včetně 

předpokládaných možností uplatnění na trhu práce). Celý obor by měl být založen na 

funkčním propojení mezi jeho cíli a strukturou (Basovníková, Nantl, s.d.). Podle autorů 

tzv. kompetenčního přístupu ve vzdělávání tvoří výstupy učení „soubor znalostí, 

dovedností a dalších způsobilostí (kompetencí), které by si měl student v rámci daného 

vzdělávacího oboru osvojit“ (Basovníková, Nantl, s.d.). Dosahování stanovených výstupů 

učení je hodnoceno, proto podle autorů musí výstupy naplňovat podmínku měřitelnosti. 

Výstupy z učení nepředstavují seznam probíraných témat, ale zaměřují se na výsledné 

kompetence studentů po absolvování studia či jednotlivých předmětů, tj. co musí student, 

který dokončil studium daného oboru, umět a znát. Výstupy jsou neoddělitelně spjaty 

s hodnocením, protože zároveň popisují, jak mohou studenti prokázat, že určených výstupů 

dosáhli.  

Formulované výstupy učení mohou být užitečné pro všechny strany, které se účastní 

vzdělávacího procesu (škola, student, organizace), je však potřeba se vyhnout čistě 

behaviorálním zjednodušujícím kritériím, k nimž např. kompetenční přístupy mohou 

svádět (viz část věnovaná hodnocení za využití kompetencí a výkonů). Srozumitelné 

vymezení cílů učení nicméně studentům umožňuje sledovat vzdělávací proces a reflektovat 

očekávání vyučujících, a akademickým pracovníkům usnadňuje zacílení obsahu studia.  

 

1.4.3.1 Metody hodnocení praxe 

Hodnocení a zpětná vazba po absolvování praxe mohou studentům napomoci 

identifikovat své slabé a silné stránky a formulovat učební cíle pro další studijní nebo 

pracovní období, jak znázorňuje spirála celoživotního učení (Havrdová, 1999). To však 

vyžaduje skutečně individuální přístup k vedení studenta. 
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Průběh a výstupy odborné praxe lze hodnotit různými způsoby. Na tomto místě 

budou uvedeny metody dle Kučerové (2009), podrobněji popsány pak budou jen ty, které 

jsou využívány zejména v oborech sociální práce a adiktologie.  

Součástí hodnocení, ať je využit jakýkoli způsob, by vždy mělo být uvedení metody 

nebo zdroje hodnocení, tj. podle čeho je možné poznat, že se student něco naučil (School 

of Social and Historical Studies, 1994). Student v českých školách sociální práce nejčastěji 

naplňuje portfolio, v němž si střádá rozmanité doklady svých dosažených kompetencí 

v praxi. Student oboru adiktologie předkládá zprávu z praxe a v posledních ročnících 

bakalářského i navazujícího magisterského studia též písemnou kasuistickou práci. 

Praxi lze hodnotit prostřednictvím přímého pozorování studenta při práci s klientem, 

které umožňuje studentovi získat nejrychlejší zpětnou vazbu k tomu, co si přímo v 

konkrétní situaci zkouší, jak je schopen s klientem komunikovat a pracovat. Tento způsob 

hodnocení je využíván např. při výuce medicíny v zahraničí (Watling, Lingard, 2010, 

Davis, King, 2007). Kučerová (2009) na druhou stranu pravdivě argumentuje, že se jedná o 

metodu invazivní, student zasahuje do pravidelné práce pracovníka s klientem a současně 

je na něj vyvíjen velký tlak zátěžové situace.  

Další metodu hodnocení představuje deník praxe, který umožňuje zejména 

dlouhodobé průběžné zaznamenávání průběhu praxe a nově nabytých dovedností. Pro 

hodnocení lze využít také ústní prezentace průběhu praxe, např. před ostatními studenty 

z ročníku, kdy součástí je i učení ostatních díky sdílení významných poznatků. Hodnocení 

ve skupině může využít i skupinové reflexe a posiluje vzájemné učení.  

Sebehodnocení je pak považováno za velmi užitečné zejména ve vyšších ročnících 

studia, kdy studenti jsou starší a vyzrálejší a mají za sebou již nějaké zkušenosti z práce 

s klienty. Slouží k reflexi jejich znalostí, dovedností a schopností.  

Dále lze praxi hodnotit pomocí psaní zprávy z praxe, studie, kasuistiky nebo 

ročníkové práce, které student v rámci praxe vytváří a jako poslední metodu uvádí 

Kučerová (2009) portfolio. Tato metoda je součástí komplexního hodnocení studenta 

dokumentující jeho profesní růst.  

Hodnocení nemá studenta demotivovat, odrazovat ani shazovat, ale má mu ukázat 

cestu k dalšímu učení a vlastnímu rozvoji (Havrdová, 1999). 

 

Zpráva z praxe 

Zprávu z praxe je možné psát různými způsoby, konkrétní formu si volí každá škola 

dle svých potřeb. Může mít podobu volného textu, dokumentu s předem danou rámcovou 
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strukturou, kterou student volně naplňuje textem, či plnění a popisu dosažených 

kompetencí. Zpráva obvykle zahrnuje popis náplně a průběhu praxe. Dalšími možnými 

částmi mohou být představení organizace/zařízení, kde student praxi absolvoval, jaké 

činnosti na praxi vykonával, jaké si nastavil cíle a jak se mu podařilo je naplnit (metody, 

přístupy) či co konkrétně se naučil. Student může zprávu zakončit zhodnocením sebe sama 

na praxi (Department of Applied Social Studies, 1995). Tato sebereflexe je klíčovou 

součástí a výstupem praxe. Zpráva z praxe by dle School of Social and Historical Studies 

(1994) měla mít stanovenou strukturu, shodnou pro studenta i pro koordinátora praxe 

v organizaci, aby bylo možné její naplnění snáze hodnotit a porovnávat pohled obou stran. 

 

Portfolio 

Portfolio je považováno za komplexní metodu hodnocení praktické výuky v průběhu 

vzdělávacího procesu. Jedná se o soubor dokladů, které ukazují, co se student naučil, co je 

schopen realizovat, přístupy a hodnoty informující o jeho praxi ve vztahu k cílům. 

Současně jde o nástroj vlastního rozvoje studenta (Havrdová, 1995, Doel, Shardlow, 1993). 

Student si do portfolia zakládá různé materiály, které v průběhu studia a praxí vytvořil či 

nasbíral, aby mohl doložit své kompetence pro profesní praxi. Portfolio může vhodně 

doplňovat zprávu z praxe od pracovníka zařízení (Doel, Shardlow, 1993). 

 

Kompetence 

Dle Department of Applied Social Studies (1995) by praxe ideálně měla být založena 

na dovednostech a měla by vést k získání kompetencí. Americký slovník sociální práce 

definuje kompetenci jako schopnost naplnit požadavky povolání nebo jiné požadavky 

(Havrdová, 1999). Tato autorka také definuje tzv. praktické kompetence vztahované 

k odborné praxi. Jejich výstupem je dobrá praxe jako pozorovatelné a zachytitelné chování 

studenta, nelze je však na něj redukovat. Dle Beneše (2008) mají kompetence zaručit 

jednání v reálných situacích, proto jejich získávání vyžaduje značný podíl nácviků, 

opakování a použití v různých reálných situacích. Zprostředkování kompetencí se podle 

autora neomezuje „jen na znalosti, schopnost pochopení a dovednosti, ale i na vnitřní 

připravenost a ochotu naučené použít. Zahrnují tedy i motivační stránku osobnosti, vztah 

k práci či sebedůvěru, tj. vlastnosti týkající se samotného jádra osobnosti“ (Beneš, 2008: 

17). 

Soubor kompetencí může být dobrým základem pro hodnocení naplnění praxe, 

jelikož umožňuje její propojení s naučenou teorií. Může být využit k hodnocení učení 
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v praxi, dává také prostor pro evaluaci studentova vývoje a současně tvoří základ pro jeho 

rozvoj (Doel, Shardlow, 1993). Východisko kompetencí je tvořeno identifikováním 

klíčových úkolů v pracovní roli konkrétního profesionála, elementů chování, které má 

pracovník vykonávat a od nich se dále odvozují dílčí kompetence. Každá kompetence má 

svá kritéria pro evaluaci. 

Kromě tohoto užšího vymezení se můžeme setkat s novějším pojetím kompetence, a 

to jako „kvalifikace přesahující jednotlivé profese“, kdy kompetencí se rozumí „specifický 

soubor znalostí, dovedností, zkušeností, metod, postupů a postojů, které jednotlivec 

využívá k úspěšnému řešení nejrůznějších úkolů a životních situací a jež mu umožňují 

osobní rozvoj i naplnění jeho životních aspirací, nejen ve formě profesního uplatnění a 

zaměstnatelnosti“ (Veteška, Tureckiová, 2008: 18). Jelikož tyto nejsou vázány na určitou 

činnost, je jejich cílem umožnit, aby absolventi studijních oborů byli v praxi připraveni na 

různé varianty povolání, nejen pro úzce definovanou profesi, a aby zvládali změny 

v pracovním životě. Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že kvalifikační předpoklady 

potřebné pro výkon zaměstnání se stále a rychle proměňují, a není tudíž žádoucí vybavit 

studenty úzkým okruhem dovedností uplatnitelných pouze v jednom typu profese. Mění se 

struktura pracovních míst, vznikají nové pracovní specializace a studium na vysokých 

školách by tento fakt mělo respektovat a reagovat na něj adekvátní přípravou svých 

absolventů. S tímto vymezením a postojem se ztotožňuje také Beneš (2008). 

Hodnocení za využití souboru kompetencí je komplexní, student v průběhu studia, 

včetně odborných praxí, sbírá doklady o svých dovednostech. Ve vzdělávacím systému 

oboru sociální práce je tento způsob hodnocení již zakotven a používán. Havrdová (1999) 

shrnuje klíčové kompetence sociálního pracovníka následovně:  

• schopnost rozvíjet účinnou komunikaci s klientem, 

• orientovat se v potřebách, možnostech a vymezit plán spolupráce, 

• schopnost rozeznat silné stránky a možnosti klienta a jeho okolí a podporovat jejich 

soběstačnost a sebeúctu,  

• znalost metod a systému služeb, schopnost je správně využívat ve prospěch klienta, 

pomáhat mu je přijmout a ukončit,  

• přispívat k práci organizace, a  

• odborně růst.  

Systém kompetencí v sociální práci je dosti propracovaný, průběžně také reaguje na 

změny v profesi a prochází aktualizacemi, proto uvedený souhrn kompetencí nepředstavuje 
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oborové dogma. Obecně se dá shrnout, že každá kompetence je nejprve popsána, aby bylo 

jasné, co se jejím naplněním rozumí. Dále jsou uvedeny příklady důkazů, jimiž může 

student prokázat, že danou kompetenci naplnil včetně metod, kterými tak učinil. 

Kompetence jsou dále objasňovány pomocí kasuistik a příkladů z praxe. V neposlední řadě 

kompetence obsahuje popis „kritérií“, tj. konkrétnějších znaků, projevů či úkolů, které 

kompetenci jako celek utvářejí. Je však potřeba uvést, že nejde o žádný objektivisticky 

pojatý ukazatel, naopak jde vždy o určitou oblast chování spojenou s postoji, o níž pak 

může učitel praxe se studentem hovořit.  

Veteška s Tureckiovou (2008: 34) názorně ilustrují rozdíly mezi tradičním přístupem 

k učení a přístupem založeným na získávání kompetencí: 

 

Tradi ční přístup 

(zaměření na obsah/učivo) 

Kompetenční přístup  

(zaměření na kompetenci/efektivní konání) 

Znalosti jsou často prezentovány ve 

fragmentované a izolované formě. 

Různé typy zdrojů jsou propojovány a 

zasazeny do prostředí učícího se jedince.  

Často je obtížné předem (při určování cílů 

vzdělávání) stanovit očekávanou úroveň 

znalostí, dovedností nebo postojů. Ne vždy 

totiž dokážeme přesně určit, k jakému účelu 

budou v budoucnosti použity a na jaké 

zdroje učících se jedinců navazujeme. Cíle 

jsou tak spíše záměry učitele/ lektora, méně 

často reagují na vzdělávací potřeby, přání 

nebo očekávání a zájmy účastníků 

vzdělávání. 

 

Vzhledem k předchozí specifikaci 

(nastavenému standardu) a lepší orientaci 

v situaci, jejíž podmínky vzdělavatelé znají, 

je pro ně snazší stanovit cíle, typ 

kompetence a její charakteristiky 

pozorovatelné v chování učícího se jedince. 

Pro kompetentní konání je nezbytné 

dosáhnout všech předem zadaných kritérií – 

operacionalizovat cíle vzdělávání a učení. 

Přitom je možné postupně rozvíjet dříve 

dosaženou úroveň rozvoje kompetence. 

Převládají teoretické metody výuky. 

Typický je výklad nebo přednáška. 

Jsou používány nejrůznější strategie vedoucí 

k participaci a angažovanosti na vlastním 

učení, na vzdělávacím procesu a na jeho 

výsledku. Obvyklé je použití interaktivních, 

praktických či explorativních nebo 

heuristických metod. Učící se jedinec si 
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kompetenci vytváří také prostřednictvím 

simulací a reálných činností. Pozornost se 

soustředí na rozvojovou změnu. 

Učitel nebo lektor vystupuje jako 

zprostředkovatel znalosti (expert). Proces je 

zaměřen na jeho osobu a on (případně ona) 

je také hodnotitelem výsledku procesu. 

Rolí učitele nebo lektora je podporovat a 

nedirektivně vést učícího se jedince (žáka, 

studenta, účastníka vzdělávání). 

Učitel/lektor vystupuje jako facilitátor, 

moderátor, kouč či supervizor. Partnerský 

přístup zaměřený na podporu aktivity 

učícího se jedince a postupné získávání 

samostatnosti v učení (rozvoj schopnosti 

učit se a kompetence v oblasti metod). 

Evaluátorem se postupně stává také učící se 

jedinec. 

Evaluace se zaměřuje na míru osvojení 

(zvládnutí, respektive zapamatování si) a 

schopnost reprodukce dílčích znalostí nebo 

dovedností (testování, zkoušky). 

Předpokladem je, že perfektní osvojení 

dílčích poznatků a zvládnutí dílčích operací 

povede ke zvládání komplexních situací a 

úkolů. 

Evaluace se zaměřuje na pozitivní změny 

v chování účastníků vzdělávání, 

prostřednictvím řešení problémových 

situací, které se co nejvíce blíží reálným 

životním situacím (demonstrace, simulace, 

modelování, řešení problémových situací, 

vytváření projektů…). Nejde jen o testování 

výsledku, ale také o sledování efektivity 

procesu řešení problémové situace. 

Měřítkem úspěšnosti je kompetentní jednání 

v kontextu situace i dosažený výsledek. 

 

Každý obor má samozřejmě svá specifika, a ta se vyvíjejí v čase. Kompetence 

považované za klíčové by proto měly být čas od času upraveny tak, aby odrážely realitu 

oboru. Havrdová (1999) dále uvádí důležitou skutečnost, že naplnění kritérií praxe do 

značné míry závisí na kultuře organizací a na tom, co studentovi v rámci výkonu praxe 

umožní. Navíc důkazy o splnění kompetencí nejsou univerzální, student může sám 

zvažovat, jak svou kompetenci doloží, což mimo jiné podněcuje jeho kreativitu.  
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Nejen v případě kompetencí, ale například také dále uvedených výkonů, existují jak 

výhody jejich využívání, tak také některá důležitá rizika. Na tomto místě se je pokusíme 

shrnout. Výhody, pozitiva a možnosti využití souboru kompetencí již byly uvedeny výše, 

zde zmíníme pouze varianty řešení, jak předejít rozvoji rizik s nimi spojených. Z českých 

autorů např. Havrdová (1999) varovala před riziky, k nimž může dospět behavioristický 

způsob využívání kompetencí. Rizika jsou shrnuta do tří nejvýznamnějších, a to riziko 

zmechanizování, kdy pojmenování učebních cílů a aktivit může přejít v mechanické 

naplňování a hodnocení plánovaných úkolů a zakrýt tak zcela studentovy zájmy, pocity a 

potřeby. Přílišný důraz na předem plánované úkoly může omezovat studentovu tvořivost, 

motivaci a vlastní aktivitu v přístupu k jejich plnění (Edwards, 1993 citován in Brundrett, 

2000), kompetence pak představují pouhý seznam aktivit a úkolů, kdy se jejich splnění 

stává jediným cílem studenta. Dalším limitem souboru kompetencí či podobných metod 

hodnocení může být dojem objektivity a také riziko redukce celého komplexního oboru a 

profese pouze na tuto sadu úkolů, kterou má student splnit. Rizika spojená se zaváděním a 

používáním učebního přístupu založeného na kompetencích jsou obdobná jako u jakékoli 

jiné změny. Patří mezi ně např. nechuť škol či pedagogů pracovat tímto způsobem, 

nepochopení jejich principu a následná mechanizace plnění. Veteška a Tureckiová (2008) 

také uvádějí riziko užívání „prázdné terminologie“, kdy jsou dříve využívaná označení 

pouze nahrazena novým termínem, avšak beze změny obsahu. Podle autorů je navíc velmi 

náročné, ne-li nemožné, vytvořit komplexní nebo obecný model kompetencí.  

Další limit využití kompetencí uvádí Cullen (1992 citován in Brundrett, 2000). Podle 

něj jsou kompetence nevyhnutelně založené na dobré praxi a mohou se proto velmi rychle 

proměňovat. Zběžné testování dostupných seznamů kompetencí také odhaluje, že pojem 

kompetence chápe každý pedagog různě (McNamara, 277 citován in Brundrett, 2000). 

Výklad pojmu tedy není jednotný, dává prostor pro fantazii hodnotitelů. Pokud by se však 

podařilo jednotnost souboru zajistit, mohlo by to naopak studenta při učení významně 

svazovat. 

Hager et al. (1994: 3 citováni in Brundrett, 2000) hovoří o širokém spektru námitek a 

obav z hodnocení založeném na kompetencích, které zahrnují skutečnosti, že a) hodnotí 

pouze to nepodstatné a povrchní, b) je v podstatě nespolehlivé a zahrnuje dedukce, c) 

reprezentuje odklon od tradičních osvědčených metod hodnocení, d) opomíná důležitost 

znalostí, e) zaměřuje se na výstupy a opomíjí procesy, f) závisí na profesním posouzení a 

proto je velmi subjektivní, a další.  
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Havrdová (1999) však současně se zvážením rizik zdůraznila nutnost reflektujícího 

vedení studentů k osvojení kompetencí, které chápe spíše jako vymezení určitých 

klíčových oblastí, na něž student nemá při práci s klienty zapomenout a nikoli jako rigidní 

fixování zkušenosti do předem naplánovaných kategorií. Spojení kompetencí 

s reflektujícím přístupem podporují také Cheetham a Chivers (1996 citováni in Brundrett, 

2000), kteří ho vnímají jako holistický model hodnocení. Jednu z přesvědčivých cest 

od redukcionistického modelu, který pohlíží na praxi a teorii zvlášť, by mohla představovat 

také trojí formulace, kterou nabízí Leat (1993b: 35, in Brundrett, 2000), jehož konceptuální 

model založený na kompetenčním zážitkovém učení zahrnuje komponenty kognitivní (co 

jedinec ví), emoční, (co cítí) a behaviorální (co dělá). 

 

Výkony 

Hodnocení odborné praxe na základě potvrzení koordinátora praxí o provedení 

předem daných výkonů je využíváno především ve zdravotnických oborech, a to 

pravděpodobně z důvodu „nácviku“ výkaznictví výkonů pro budoucí potřeby profese ve 

vztahu ke zdravotním pojišťovnám, plátcům péče. Student by se měl naučit zhodnotit stav 

klienta, podle něj vybrat vhodný výkon, provést ho a následně zdokumentovat 

(Endrödiová, 2011). V rámci navazujícího magisterského studia oboru adiktologie mají 

studenti u jednotlivých výkonů tři možnosti, a to buď provést výkon samostatně, provést 

ho s pomocí a pod dohledem koordinátora praxe či provedení výkonu přihlížet.  

Je však naprosto klíčové, aby požadované výkony odpovídaly vyučovanému obsahu 

v jednotlivých ročnících. Je důležité předem stanovit, co má student umět, čím by měl 

projít, aby mohl výkon kvalitně provést.  

Inspirací pro tento způsob vykazování práce v adiktologii byl návrh Minimálního 

evaluačního setu (Miovský et al., 2005) a navazující dokument Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a drogové závislosti (dále jen NMS, 2006), kdy byly navrženy a 

pojmenovány výkony drogových služeb. Cílem bylo sjednotit a standardizovat způsob 

hodnocení kvality a efektivity služeb, včetně přípravy jednotného systému výkaznictví. To 

je v podstatě i cílem odborné praxe. U využití výkonů v praxi studentů bychom však měli 

myslet na to, aby bylo stanoveno minimum výkonů, které by měl student umět provést, než 

studium absolvuje a také, které konkrétní výkony musí v praxi v jakémkoli zařízení umět a 

vyzkoušet si provést každý. Autoři mimo jiné uvádějí, že u některých výkonů je 

vyžadována supervize, případně dohled pracovníka, který v daném zařízení pracuje (NMS, 

2006: 17). Druhý případ se může vztahovat právě na studenty v rámci praxe. Zkušenosti 
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s využitím hodnocení na základě praktických výkonů budou uvedeny v příslušné kapitole o 

oboru adiktologie. 

 

1.4.4 Supervize odborné praxe 

„V angličtině se původně termín supervize vztahoval na každou situaci, v níž 

pověřená či zkušenější osoba dohlížela na jinou osobu při provádění určitého úkolu nebo 

činnosti“ (Havrdová, Hajný, 2008: 17). Supervize se rozvíjela mimo jiné v souvislosti 

s profesí sociální práce, když bylo potřeba uvést studenta nebo začínajícího pracovníka do 

profese, kterou neznal. K tomu bylo využíváno učení přímo v praxi, tzv. vzdělávací 

supervize (Havrdová, Hajný, 2008). 

„Supervize obecně patří mezi nástroje, které udržují či zvyšují kvalitu práce 

rozvojem pracovníka, přičemž specifický přínos supervize spočívá v prohlubování 

sebe/reflexe“ (Baštecká, Kinkor, 2010). Supervize studentů pak označuje systematickou 

podporu a řízení odborného a osobnostního růstu v průběhu studia. Jde zejména o 

vytvoření prostoru k reflexi toho, co student na praxi prožívá, jak se praxe propojuje 

s teorií, a k sebereflektujícímu učení ze zkušenosti (RAROSP, 2008). Supervize odborné 

praxe v rámci studia oboru sociální práce na vyšší odborné nebo vysoké škole podléhá 

Minimálnímu standardu supervize, který vytvořila Asociace vzdělavatelů v sociální práci 

(2011). Nejen tato Asociace, ale také další vzdělávací instituce či organizace a služby 

v praxi potvrzují význam a nutnost zajistit pro studenty důkladnou supervizi či mentoring 

praxí přímo při jejich výkonu (Greensboro, s.d., RAROSP, 2008), případně po skončení.  

Absolvování skupinové supervize praxe by mohlo tvořit základ pro reflexi praxí 

studenty, škola může nabízet taktéž individuální formu (osobní účast na semináři ASVSP, 

2012). Při studiu na univerzitě Messiah College tvoří supervizi různé funkce mentora, 

konkrétně vedení, motivaci, delegování, komunikaci, rozvoj a trénink a hodnocení studenta 

(True, s.d.). 

Supervize studentů se zaměřuje na dosažení cíle vzdělání, čímž se významně liší od 

supervize profesionální (s pracovníky a odborníky v praxi), jejímž cílem je dosažení a 

udržování kvality péče (Havrdová, Hajný, 2008). Dále je důležité odlišit od sebe supervizi 

praxe, která může probíhat až po skončení období plnění praxí např. skupinovou formou 

s odborníkem od mentoringu jako formy supervize, kdy student je přímo v průběhu praxe 

veden zkušeným pracovníkem. Tuto formu supervize využívá také americká univerzita 

Messiah College (True, s.d.). Obecně studentská supervize plní funkci vzdělávací, 

podpůrnou a případně i kontrolní. Jejím smyslem je umožnit studentovi reflektovat svou 
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vlastní zkušenost a podnítit u něj zodpovědnost za vlastní proces učení (Havrdová, 1999). 

Dalo by se říci, že supervize studentů spadá do tzv. „rozvojové supervize“, která je 

zaměřena na podporu profesionálního růstu studentů. Supervize může probíhat buď ve 

škole nebo přímo na pracovišti, může být individuální nebo skupinová, v závislosti na 

kontextu, v němž probíhá (Havrdová, 1999). Supervize studentů může směřovat k posílení 

jejich odolnosti a rozvoje. Baštecká dle mého názoru správně říká, že spíše než o supervizi, 

bychom v kontextu výuky mohli hovořit o reflexi praxe (osobní účast na semináři ASVSP, 

2012).  

Roli supervizora praxe by měl ideálně zastávat odborník se zkušenostmi v daném 

oboru, nicméně jeho role není v ČR nijak přesně vymezena. Baštecká doporučuje, aby roli 

supervizora praxe zastávala osoba ze školy, kdy se jedná o interní supervizi (osobní účast 

na semináři ASVSP, 2012), Havrdová s Hajným (2008) však zmiňují také možnost zajistit 

supervizora externě. Shodují se, že by bylo výhodné, kdyby supervizor, respektive mentor 

v organizaci, komunikoval s učitelem praxe ve škole, který studentům uděluje hodnocení, 

případně i s koordinátorem praxe v organizacích. Havrdová a Hajný (2008) navrhují, že 

supervizorem praxe by měl být zkušenější kolega v organizaci, kde je student na praxi, od 

něj se student učí především nápodobou a získáváním zpětné vazby ke své práci (tzv. 

znalost-v-akci, Schön citován in Havrdová, Hajný, 2008), zde se jedná o pojetí supervize 

ve smyslu mentoringu. 

Z diskuze mezi pedagogy, supervizory praxí a studenty v rámci semináře ASVSP 

(2012) vyplynulo, že díky supervizi praxe je možné propojovat teoretické a praktické 

zkušenosti studentů, totéž potvrzuje i True (s.d.). Než však studenti absolvují první 

praktickou supervizi, mohlo by být užitečné, kdyby v rámci studijního plánu prošli 

teoretickým úvodem do supervize a dozvěděli se, co je to za nástroj, jaké existují formy 

supervize, k čemu ji můžou využívat a jak. 
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2. Praktická výuka jako součást studijního oboru adiktologie  

Druhá kapitola tématicky navazuje na první, a vzhledem k zaměření diplomové 

práce, se specificky věnuje oboru adiktologie. 

Do této části byl také zařazen souhrn informací o organizaci odborné praxe v rámci 

oborů příbuzných adiktologii, a to z důvodu, že právě z nich tento obor vznikal a i nadále 

je v sobě v teoretické i praktické výuce integruje. Tyto souvislosti budou konkrétně 

uvedeny. 

 

2.1 Obor adiktologie a jeho historický vývoj 

Tradici vzdělávání a základy pro celý obor adiktologie4 položil Jaroslav Skála, který 

propagoval myšlenku, že „vzdělávání má odpovídat na potřeby praxe a jít vždy o krok dál“ 

(Kalina, 2007a: 5). Původně byl obor AT (alkoholismus a jiné toxikomanie) kultivován 

zajištěním procesu vzdělávání lékařů v této oblasti, v roce 1980 pak došlo i k ustavení 

lékařské specializace v léčení alkoholismu a jiných toxikomanií. Lékaři v té době rozvíjeli 

spolupráci i s dalšími odborníky nelékařských profesí (psychologové, zdravotní sestry, 

sociální pracovníci). Odpověď na praxi dále tvořily různé vzdělávací semináře, 

„Purkyňky“ v Apolináři či celostátní AT konference (Kalina, 2007a).  

V 90. letech se rozšířila problematika užívání nelegálních návykových látek a 

vznikalo množství služeb pro tuto cílovou skupinu. Jedinci, kteří sem přicházeli pracovat, 

měli mnohdy různé kvalifikace i praktické zkušenosti. Tato situace se stala „výzvou 

k odbornosti“, jejímž cílem bylo profesionalizovat roztříštěné a mnohdy amatérské služby 

pro uživatele návykových látek. Na základě evropského mezioborového vzdělávacího 

kurikula (European Interdisciplinary Training Curriculum for Drugs and Drug Demand 

Reduction) vytvořeného Skupinou Pompidou Rady Evropy v roce 1994, bylo možné 

definovat určitý společný rámec pro všechny i aplikaci vstřícnou potřebám různých 

profesních skupin (Kalina, 2007a). Rozvoji praxe a mezioborovému přístupu napomáhala 

síla nových pracovníků a nestátních neziskových organizací, které od 90. let, s podporou 

tehdejší Meziresortní protidrogové komise (dnes Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, dále RVKPP), organizovaly první vzdělávací programy odvozené z uvedeného 

kurikula. Konkrétně se jednalo o organizace Nadace Filia, SANANIM, o.s. a Podané ruce, 

o.s. V roce 1999 byly ve spolupráci s občanským sdružením SANANIM zahájeny dva 

                                                 
4 Pojem adiktologie se vyvinul současně se vznikem nově etablovaného oboru. Slovo má původ v latinském „addictus“ a 

anglickém „addict“, závislý (Kalina, 2007a). 
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dlouhodobé (3 - 4semestrové) mezioborové kurzy „Drogové závislosti“ s cílem poskytnout 

společnou kvalifikaci širokému spektru pracovníků služeb a institucí. Strukturu a náplň 

zaštítil mezinárodní program Rady Evropy (viz výše). Úspěch tohoto a následujícího 

vzdělávacího kurzu (European Drug Abuse Treatment Training Programme, Kalina, 

2007b), v jehož rámci začal vznikat koncept mezioborového vzdělávacího kurikula mimo 

jiné i díky dvěma vzniklým publikacím (Kalina et al., 2001, 2003), vedl k záměru etablovat 

na jejich základě podobný kurz ve formě uceleného bakalářského studia na některé 

z českých univerzit. V roce 2005 bylo poprvé otevřeno bakalářské studium oboru 

adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to v rámci Centra 

adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, v současné době Kliniky adiktologie 1. LF UK 

a VFN v Praze (Kalina, 2007a). O několik let později otevřené kombinované studium 

spojuje e-learningovou internetovou výuku se skupinovými semináři a individuálními 

konzultacemi. V akademickém roce 2010/2011 bylo poprvé otevřeno také navazující 

magisterské studium adiktologie, o dva roky později pak i jeho kombinovaná forma. 

V současné době se připravuje otevření postgraduálního doktorského studia. Obor v této 

podobě není zatím možné studovat na jiné vysoké škole. 

 

Adiktologie je samostatným nelékařským zdravotnickým oborem, nyní tvořeným 

uceleným pregraduálním systémem studia v prezenční i kombinované formě (Miovský, 

2007). Adiktologie se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem závislostního typu chování, 

tedy jak užíváním návykových látek, tak i činnostmi vykazujícími znaky závislosti, jako je 

např. gambling. Zaměřuje se také na souvislosti a dopady spojené s tímto chováním. Obor 

je vystavěn na multidisciplinárním (někdy již nazývaném transdisciplinárním) přístupu, 

což znamená, že je tvořen ve spolupráci odborníků z různých oborů (Kohoutek citován in 

ABZ, 2012), zejména sociální práce, psychologie, medicíny, práva a dalších, a současně 

propojuje poznatky těchto oborů do jednoho celku komplexně postihujícího problematiku 

závislosti.  

Cílem studia je teoreticky i prakticky seznámit posluchače s problematikou 

některých rizikových forem chování (drogová závislost, gambling ad.) i s možnostmi jejich 

výzkumu, léčby a prevence. Bakalářský stupeň adiktologie je rozložen do tří let. V prvním 

roce studia se posluchači seznámí především s teoretickými poznatky z oblasti 

medicínských oborů (tzv. kmenové předměty) a základními poznatky z oborů 

adiktologických. Ve druhém ročníku se již klade větší důraz na odborné adiktologické 

předměty a konečně poslední úsek studia se zaměřuje hlavně na praktickou přípravu a 
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zvládnutí terapeutických dovedností. Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje 

získané znalosti i praktické dovednosti, umožňuje zaměřit se na linii klinické praxe, 

managementu či výzkumné činnosti a profilovat se pro budoucí zaměstnání. 

Absolventi oboru adiktologie získají kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle 

zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání (adiktolog). Měli by být připraveni pro tři základní 

oblasti praxe – pro prevenci užívání návykových látek a nelátkových závislostí, 

poradenství, léčbu poruch a onemocnění způsobených užíváním NL a následnou péči a 

také pro oblasti veřejné správy, managementu, probační a mediační práce či penitenciární a 

postpenitenciární péče ve vztahu k oboru adiktologie (Miovský, 2007). Do základní 

výbavy absolventa patří zvládnutí základních zdravotnických úkonů, dovedností v oblasti 

preventivně - výchovné práce, krizové intervence a case managementu. I přesto, že 

adiktolog je nelékařským zdravotnickým pracovníkem, velká část služeb věnujících se 

práci s cílovou skupinou uživatelů návykových látek a závislých je tvořena službami 

sociálními dle zákona č. 108/2006 Sb., a proto zatím platí, že absolventi nacházejí 

uplatnění spíše v tomto typu služeb než ve zdravotnictví. 

Kvalifikační připravenost studentů i absolventů je diskutována se zástupci z praxe a 

dochází k průběžné korekci a doplňování. Studijní obor je podporován zástupci praxe i 

státní a veřejné správy, a to zejména spoluprací při zajištění praktické přípravy studentů. 

Studium je přizpůsobeno požadavkům reálné praxe tak, jak v současnosti odpovídá 

charakteru devíti základních typů adiktologických služeb (definují je standardy odborné 

způsobilosti a standard primární prevence). Adiktolog by měl být dobře teoreticky i 

prakticky vybavenou pracovní silou, díky čemuž by bylo možné dosáhnout maximální 

možné adaptability na požadavky praxe. 

Podmínkou pro úspěšné zvládnutí studia je kromě splnění akademických povinností 

zejména požadavek absolvovat předepsaný počet praxí s úspěšným hodnocením. To 

znamená, že praktická příprava studentů je vedle teoretické výuky nedílnou součástí oboru 

adiktologie. 
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2.2 Studijní plán oboru adiktologie, profil absolventa 

Konkrétní podoba praktické výuky vychází ze studijních osnov školy, případně 

konkrétního oboru, a odráží jejich posloupnost (Kučerová, 2009). Na tomto místě bude 

načrtnut studijní plán bakalářského i navazujícího magisterského studia oboru adiktologie a 

taktéž profily absolventů obou úrovní vzdělávání.  

Studijní plán respektuje předpokládaný profil absolventa oboru a současně profil 

absolventa je naopak naplněn prostřednictvím předmětů tvořících studijní plán. Jedním z 

cílů studia je kvalitně připravit absolventy pro následné uplatnění v praxi. Za tímto účelem 

vytváří teoretická výuka předpoklady a zároveň východisko pro výuku praktickou, kterou 

studenti adiktologie absolvují. 

Pro popis této kapitoly byly využity studijní materiály oboru adiktologie, které jsou 

veřejně přístupné na webových stránkách Kliniky adiktologie a 1. lékařské fakulty UK. 

 

Studijní plány 

Studijní plán bakalářského studia oboru adiktologie je tvořen třemi částmi zvlášť pro 

jednotlivé ročníky. První ročník sestává především z předmětů tzv. společného kmene, 

který je tvořen medicínsky orientovanými předměty typu anatomie, biologie a genetika, 

chemie, první pomoc, fyziologie či etika. Zahrnutí těchto předmětů do výuky adiktologie 

odráží skutečnost, že tento obor je možné studovat pouze jakožto zdravotnický obor 

v rámci 1. lékařské fakulty a také, že důležitou část jejího původu tvoří právě medicína. 

V tomto ročníku studenti projdou pouze teoretickým úvodem do studia adiktologie, setkají 

se s předmětem psychiatrie a dalšími příbuznými obory, jako jsou sociální práce či 

pedagogika. Již v rámci prvního ročníku však absolvují prázdninovou praxi. 

Ve druhém roce bakalářského studia procházejí studenti dalšími medicínsky 

orientovanými předměty, ale již začínají převažovat ty odborné, adiktologické. Příkladem 

může být Metodologie výzkumu v adiktologii a epidemiologii, první část páteřního 

předmětu Klinická adiktologie a také klíčová součást studia Systém léčebné péče 1, 2 a 3 

pokrývající celý systém služeb pro uživatele návykových látek. I v tomto roce studenti 

absolvují praxi. 

Třetí a poslední rok studia je tvořen již výhradně adiktologickými či dalšími 

příbuznými odbornými předměty.  

Jak již bylo uvedeno, navazující magisterské studium adiktologie prohlubuje 

poznatky získané v rámci studia nižšího stupně, některé předměty se tedy v zásadě opakují, 
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ale jsou více specializované. Jde například o předměty case management, vývojová 

psychopatologie, sociální práce a politika, metodologie výzkumu a zejména o tři, rozsahem 

velké a klíčové předměty Klinická adiktologie, Veřejné zdraví a zdravotnictví a Duševní 

zdraví. Z bakalářského studia, kde byl původně vyučován, se v průběhu vývoje přesunul 

předmět psychoterapie až do tohoto vyššího stupně.  

Druhý ročník navazujícího magisterského studia doplňuje znalosti studentů 

v předmětech supervize, kriminologie, probace a mediace, rodinná terapie či předměty 

orientovanými na řízení a vedení lidí. Z toho je možné usuzovat na snahu o co nejširší 

uplatnění absolventů studia oboru adiktologie, kteří by tak po jeho dokončení měli být 

všestranně připraveni pro praxi. 

Kombinované studium je tvořeno stejnými předměty, je však koncipováno jako 

bloková výuka, proto časová dotace je jinak uspořádaná než u studia prezenčního. To platí 

pro obě úrovně studia. 

 

Profil absolventa bakalářského studia  

Absolvent je připraven pro práci v oblasti prevence užívání návykových látek a 

nelátkových závislostí, pro úsek poradenství, léčby a sociální reintegrace. Součástí 

přípravy je rovněž orientace v oblasti veřejné správy, managementu, práva, probační a 

mediační práce, penitenciární a postpenitenciární práce. Absolvent získá všestranné 

vzdělání a schopnost komunikovat s odborníky v lékařských oborech a psychologii. Díky 

mezioborovému charakteru studia mohou absolventi nalézt uplatnění jak ve zdravotních a 

sociálních službách, tak ve školách a školských zařízeních. Mezi znalosti absolventa patří 

mj. také dovednosti v oblasti preventivně-výchovné práce, krizové intervence a case 

managementu. 

 

Profil absolventa navazujícího magisterského studia 

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu adiktologie mají 

rozšířenou teoretickou a praktickou průpravu pro oblasti prevence, poradenství a terapie v 

rámci léčby a sociální reintegrace poruch způsobených užíváním návykových látek a 

nelátkovými závislostmi. Součástí kvalifikační výbavy je samostatné zvládnutí základních 

zdravotnických adiktologických úkonů a praktické dovednosti v oblasti preventivně-

léčebné péče a case managementu, včetně rozšiřujícího záběru pro oblast práce ve veřejné 

správě, managementu a potlačování nabídky. Těžiště profilu absolventa představuje 

interdisciplinární a transdiciplinární pojetí adiktologie s průnikem do oblastí duševního 
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zdraví a veřejného zdraví, včetně zvládnutí základů vědecké práce a schopnosti aplikovat 

získané znalosti, dovednosti a způsobilosti v praxi.  

 

2.3 Nabídka praxí v rámci studia oboru adiktologie  

Tato kapitola byla vytvořena za využití různých verzí Manuálu praxí tak, jak byly 

platné v průběhu vývoje studia adiktologie, dále bylo čerpáno z aktuálních informací pro 

studenty na webových stránkách Kliniky adiktologie. Zdrojem upřesňujících informací byl 

také rozhovor s učitelem praxe. 

„Praktická příprava je nedílnou součástí akreditovaného studijního plánu oboru 

adiktologie“, a to již od jeho počátku v roce 2005, kdy bylo studium poprvé otevřeno 

(Endrödiová, Vacek, 2012: 3). Pojetí a konkrétní podoba praxe se vyvíjely na základě 

zkušeností se zahraničními kurzy o drogové problematice (viz výše), inspiraci mohly 

poskytnout také adiktologii příbuzné obory všeobecné lékařství a sociální práce. Praktická 

výuka sestává z praxí ve vybraných zařízeních pro prevenci a léčbu škodlivého užívání 

návykových látek, závislosti a jiných škodlivých návyků a v zařízeních následné péče po 

absolvování léčby. Realizace a kontrola splnění praxí je, v souladu se studijními plány, 

kreditním systémem a studijním a zkušebním řádem, rozdělena do jednotlivých ročníků 

studia. Student za splnění předmětu Praxe získává v každém ročníku zápočet. 

Praxe se uskutečňuje na základě uzavření smlouvy mezi 1. lékařskou fakultou a 

konkrétními certifikovanými adiktologickými zařízeními, která pokrývají celý systém 

služeb pro uživatele návykových látek. Smlouva má jednotnou podobu pro různé 

nelékařské i lékařské studijní obory (viz dále) a jedná se pouze o rámcovou smlouvu mezi 

školou a pracovištěm praxe, nikoli o trojstranný kontrakt i se studentem. Uzavírá se pouze 

jednou a pro všechny studenty obecně. 

Praxe v rámci studia oboru adiktologie probíhá blokově, v 1. a 2. ročníku bakalářské 

formy studia se jedná o 14 dní, ve 3. ročníku o 1 měsíc praxe (160 hodin). V magisterském 

studiu do roku 2012 taktéž v 1. ročníku 14 dní (80 hodin), respektive 1 měsíc (160 hodin) 

v ročníku druhém, nově bude praxe v aktualizované podobě v 1. ročníku Mgr. studia činit 

120 hodin a ve 2. ročníku 80 hodin. Tato změna byla iniciována velkým rozsahem 

studijních nároků kladených na studenty v posledním ročníku studia, kteří tudíž měli potíže 

absolvovat studium s již dokončenou praxí v červnovém termínu státních závěrečných 

zkoušek. Bloková forma praxe byla taktéž zvolena vzhledem k náročnosti teoretického 

studia, kdy nebylo časově slučitelné, aby studenti během týdne docházeli ještě do zařízení 
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na praxi. Studenti praxi obvykle absolvují v letních měsících. Povinnou praxi je možné 

absolvovat formou klasickou nebo zážitkovou, kdy je student na praxi přijat v roli klienta 

daného zařízení a v intenzivním kontaktu s ostatními klienty se účastní kompletního 

léčebného programu. 

Dle prvního vzniklého Manuálu praxe (Vacek, 2006) i v následujících letech bylo 

cílem praxe např. ve třetím ročníku, aby si studenti v praxi vyzkoušeli běžné povinnosti 

pracovníka zařízení (práce s klienty, účast na poradě, pořízení zápisu, práce s dokumentací, 

sběr podkladů pro závěrečné práce apod.). Nyní platný Manuál praxí (Endrödiová, Vacek, 

2012) vymezuje cíle praxí zvlášť pro bakalářské i magisterské studium. V nižší úrovni 

studia se jedná o cíle seznámit se se službami, získat praktické osobní zkušenosti s činností 

služeb prostřednictvím zúčastněného pozorování, dále příprava a realizace aktivit, získat 

praktické dovednosti v adiktologických výkonech pro jednotlivé služby a dle tzv. 

Logbooku (viz dále) také vytvořit kasuistiku z praxe. V magisterském stupni je cílem 

odborné praxe prohloubení a upevnění praktických dovedností ve výkonech, ve vedení 

dokumentace a v jejich vykazování. Nejnovější Manuál praxí tudíž odráží zdravotnické 

pozadí oboru adiktologie a budoucí systém vykazování adiktologických výkonů na 

pojišťovny, proto k tomuto způsobu práce nově vede i studenty. 

Nově tedy systém odborných praxí v jednotlivých ročnících studia vypadá 

následovně: 

 

Bakalářské studium: 

1. ročník: 

- nízkoprahové služby – buď terénní program nebo kontaktní centrum 

- ústavní psychiatrická léčba  

- celkem dohromady 80 hodin, v každém typu služby stráví student 1 týden, 

tj. 40 hodin praxe 

2. ročník:  

- ústavní léčba 

- ambulantní léčba 

- celkem dohromady 80 hodin, v každém typu služby stráví student 1 týden 

3. ročník: 

- primární prevence  

- terapeutická komunita 

- následná péče  
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- nízkoprahové služby – student navštíví druhé zařízení, kterým neprošel 

v prvním ročníku 

- celkem dohromady 160 hodin  

 

Navazující magisterské studium: 

Hlavní náplní studentovy práce v rámci odborné praxe je provádění výkonů 

obsažených v Seznamu praktických výkonů (Endrödiová, 2011). Student si nejprve 

doplňuje praxi v zařízeních, která nenavštívil v rámci nižšího stupně studia, a až poté si 

může volit další dle svého zájmu či odborného zaměření.  

 

1. ročník (praxe celkem 120 hodin): 

- rezidenční léčba – celkem 80 hodin 

- ambulantní léčba – 34 hodin 

- 2 dny praxe v průběhu semestru v Adiktologické ambulanci – 6 hodin 

2. ročník (praxe nově celkem 80 hodin): 

- volitelné zařízení dle vlastního zájmu studenta – 74 hodin 

- 2 dny praxe v průběhu semestru v Adiktologické ambulanci – 6 hodin 

 

Studenti už nově také nemusí povinně absolvovat odbornou praxi během 

prázdninových měsíců, ale mohou si jí projít již v průběhu semestrů. Nejsou však z důvodu 

realizace praxe omluveni z ostatní výuky. 

Platby za absolvování praxí provádí 1. LF UK, nicméně některé typy služeb vyžadují 

pobyt studenta. V takovém případě si ubytování a stravu hradí student sám. 

Veškeré podrobné informace o cílech, průběhu a struktuře praxí jsou studentům i 

koordinátorům praxe v organizacích k dispozici v Manuálu praxe (Endrödiová, Vacek, 

2012), který současně vymezuje role a kompetence jednotlivých stran. O podobných 

užitečných příručkách hovoří i literatura (Carson a Bill, 2003 či Masarykova univerzita, 

s.d. a). Manuál používá pro pedagogy zodpovědné za přípravu praktické výuky pojem 

„vedoucí praktické přípravy“ (v této práci učitel praxe) a pro osobu v zařízení „vedoucí 

praxí“ (zde koordinátor praxe). Vzhledem k blízkosti obou pojmů se budu v celé práci 

držet počátečního vymezení používaných pojmů dle literatury a nebudu tudíž respektovat 

terminologii Manuálu praxí. 

Na osobu koordinátora praxí klade Klinika adiktologie dle informací v Manuálu 

praxí následující požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání, trénink v příslušné 
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disciplíně, praxe v oboru adiktologie minimálně 5 let a absolvování kurzu pro koordinátory 

praxí, který Klinika sama zajišťuje.  

 

Vývoj praxí 

V průběhu vývoje studijního oboru adiktologie od jeho zahájení, tj. od roku 2005, 

docházelo k průběžným revizím nastaveného modelu praxí. Jednalo se o přirozený vývoj 

nově konstituovaného oboru, bylo potřeba vyvážit teoretickou průpravu studentů 

s adekvátní praktickou výukou, současně praxi koncipovat jako zvládnutelnou časově i 

obsahově a zajistit vhodná zařízení, kde budou studenti praxi absolvovat. 

S následujícími roky přibývalo studentů a bylo nezbytné zajistit takový počet 

zařízení, který by byl schopen uspokojit poptávku oboru tak, aby však byla garantována 

srovnatelná úroveň praxí. Adiktologie má vytvořenou síť organizací, které se věnují dané 

problematice a pokrývají celý systém adiktologické péče. S těmito organizacemi je 

vyjednán kontrakt pro zajištění praxí. V současné době mají studenti povinnost zařídit si 

praxi pouze v zařízeních, která mají platnou certifikaci Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky (RVKPP).  

Od zahájení výuky oboru adiktologie studenti komunikovali s vedoucím praxe za 

tehdejší Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, s nímž vyjednávali možnosti 

praxe a který v dostatečném časovém předstihu rozesílal tabulku s termíny, kdy je možné 

praxi v konkrétních zařízeních absolvovat a jaká je kapacita studentů. Studenti mu pak e-

mailovou cestou potvrzovali, který termín a zařízení si zvolili. Tento model mohl být 

funkční pouze do určitého počtu studentů, s jejich přibýváním přestával být účinný, bylo 

s ním spojeno zejména velké množství nároků na daného pracovníka.  

Do roku 2011 proto krátkodobě fungoval online systém rezervací praxe, kde byla 

taktéž zmíněná tabulka s termíny a nabízenými zařízeními, avšak studenti si konkrétní 

termíny sami rezervovali za současné komunikace s vedoucím (učitelem) praxe za 

Centrum adiktologie.  

Systém se však neukázal jako ideální, vyskytovaly se potíže s jeho fungováním, 

proto od roku 2012 platí pro bakalářské i navazující magisterské studium nejnovější 

Manuál praxí (Endrödiová, Vacek, 2012). Ten upravuje také nový způsob rezervace praxí, 

a to proaktivním přístupem samotných studentů, kteří si již nebudou praxe zajišťovat 

prostřednictvím učitelů praxe za Kliniku adiktologie, ale z uvedené nabídky zařízení sami 

přímo osloví koordinátora praxe a domluví si termín praxe individuálně. Změna spočívá 

také v tom, že jsou poprvé od zahájení studia adiktologie vymezeny typy služeb, jimiž by 
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absolvent oboru měl projít a znát je. Doposud fungovaly praxe pouze na doporučení 

navštívit v průběhu studia různá zařízení, nicméně nebylo překážkou, aby někdo z důvodu 

zájmu vícekrát za sebou absolvoval praxi v tomtéž typu služby. Studenti bakalářského 

studia mají ve studijním plánu všech tří ročníků povinně absolvovat celkem 8 týdnů praxe. 

Do roku 2012 se jednalo o dva, respektive čtyři týdny blokové praxe, student si 

individuálně mohl domluvit možnost projít více typy služeb s kratší dobou setrvání v nich. 

Nyní je koncepce postavena odlišně. Student v každém týdnu praxe, v délce minimálně 40 

hodin (od 1. až do 3. ročníku) navštíví jiný typ adiktologické či jiné služby.  

Sloučením bývalého Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a Oddělení 

pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice (Apolinář) vznikla 1. 1. 2012 Klinika 

adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Tento krok přináší pro výuku studentů adiktologie 

nové možnosti, nyní především ve formě dvou dnů praxe v průběhu semestru v nově 

vzniklé adiktologické ambulanci, která slouží jako vstupní filtr do systému adiktologických 

služeb. Ambulance by v budoucnu měla být využívána jako zařízení pro průběžnou praxi 

studentů, kteří by pro ni dostali vyhrazený prostor v rámci výukového týdne. Pro provoz 

Adiktologické ambulance byl vytvořen samostatný manuál, který vymezuje konkrétní 

výkony, jež student v tomto typu zařízení realizuje, např. mapování potřeb, nasměrování 

klienta do dalších služeb, zodpovídání dotazů z online poradny, objednávání klientů, 

základní zhodnocení klientova stavu a situace, psaní anamnéz apod. Současně zde jsou 

přítomni pedagog s psychologickou průpravou, jeden student navazujícího magisterského a 

jeden až dva studenti bakalářského studia, kteří si zkouší vést rozhovor s klientem, 

případně zúčastněně pozorují (Klinika adiktologie, 2011). Stává se také prioritou, aby 

studenti adiktologie absolvovali ve větším rozsahu průběžnou praxi na odděleních 

Apolináře (rozhovor s vedoucím výuky Kliniky adiktologie).  

 

Hodnocení praxe 

Postupy k evaluaci proběhlé praxe jsou předem vytvořeny a univerzálně využívány 

téměř od počátku studia oboru adiktologie. Za úspěšné absolvování praxe získávají 

studenti v každém ročníku zápočet.  

Na začátku bakalářské formy studia obdrží studenti knížku, která obsahuje seznam 

výkonů (tzv. logbook). Ty by měli v rámci všech praxí postupně naplňovat. Z vlastní 

zkušenosti a z informací od jednoho z učitelů praxe v rámci Kliniky adiktologie vím, že se 

ve skutečnosti hodnocení dle provedených výkonů doposud nevyužívá ani ke klasifikaci 

studentů na úspěšné a neúspěšné ani k hodnocení samotnému. To, jak se výkony využívají 
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v praxi, může ilustrovat citace učitele „Pro bakaláře je pořád platný stávající logbook, 

letos měl akorát Jarda, (pozn. učitel praxe pro Bc. studium), poprvé dát pokyn studentům, 

ať si nechávají výkony zapisovat - ani ne tak kvůli tomu, ze bychom to nějak hodnotili, ale 

spíš proto, abychom zjistili, co kde doopravdy dělají.“  V průběhu praxí by si tedy studenti 

měli nechávat potvrdit od koordinátorů praxe, že daný výkon provedli, případně že jeho 

provedení přihlíželi. Ve třetím ročníku pak logbook odevzdávají učiteli praxe, který je 

archivuje. Jak je zřejmé z citace učitele praxe, zatím se s jeho obsahem nijak dále 

nepracuje. V rámci bakalářského studia mají studenti reálně sepsat zprávu z proběhlé 

praxe, a to v každém ročníku, obsah i rozsah je předem stanoven (3-6 stran obsahujících 

popis organizace, popis průběhu praxe a vykonávaných činností, popis nových poznatků a 

celkového přínosu praxe a závěrečné zhodnocení) (Endrödiová, Vacek, 2012, Vacek, 

2012).  

Dále je k ukončení praxe nezbytné odevzdat vyplněnou zprávu od koordinátora 

praxe. Koordinátoři praxe v organizacích poskytují studentům po dokončení praxe zpětnou 

vazbu formou hodnotícího dotazníku. Tento dotazník má jednotnou podobu pro všechny 

ročníky studia i pro všechny typy zařízení. Kontaktní osoba zde uvede základní údaje 

organizace, stanoví hlavní cíle a náplň praxe (respektive je uvede po dohodě se studentem) 

a dále hodnotí studenta v oblastech dodržování časového harmonogramu, aktivity a 

zapojení a splnění cílů, uvádí také celkové hodnocení. Na tomto místě může také 

studentovi poskytnout zpětnou vazbu a uvést souhrn doporučení pro jeho další práci. Chybí 

však vymezení přesných kritérií hodnocení, tedy co konkrétně se v odevzdávané zprávě 

z praxe sleduje a co označujeme za úspěšné splnění praxe. Hodnocení proto spočívá 

zejména v tom, kolik hodin praxe student absolvoval, zda byl dochvilný, ochotný apod. 

V tom spočívá jedno z rizik hodnocení praktické výuky dle Havrdové (1999), jak již bylo 

výše uvedeno. 

Poslední částí praxe je ve třetím ročníku odevzdání zpracované kasuistické práce. 

V rámci magisterského studia probíhá hodnocení praxí shodným způsobem, avšak 

zpráva z praxe obsahuje popis jednotlivých prováděných výkonů. Studenti zatím nemají 

k dispozici tištěný logbook, ale snaží se dle stanovené struktury popsat výkony svými 

slovy, pojmenovat je, případně využít seznam vytvořený učitelem praxe, který se 

v současné době formuje. Mají za úkol vysvětlit, proč použili právě tento výkon a proč 

v konkrétní situaci, napsat, co by následovalo, pokud by výkon proveden nebyl apod. 

Pokud se student v zařízení k samostatnému provádění výkonů nedostane, pak popíše 

činnosti, které měl možnost pozorovat a stejným způsobem je okomentuje. Ve druhém 
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ročníku pak taktéž odevzdává kasuistickou práci, která by měla sloužit jako nástroj 

propojení naučené teorie se zkušenostmi nabytými v praxi. 

V roce 2009 a 2011 byla na webu adiktologie i v Manuálech praxe zveřejněna tato 

informace: „Po absolvování praxí proběhne v následujícím semestru setkání studentů s 

garantem praktické přípravy CA (prim. Petr Popov), na němž budou studenti ústně 

referovat o průběhu praxí. Cílem tohoto setkání bude také mj. hodnocení kvality praktické 

přípravy a jednotlivých vedoucích.“ I když by tento návrh mohl představovat náznak 

realizace supervize odborné praxe, ve skutečnosti systém praxí na adiktologii s žádnou 

formou supervize ani zpětné vazby pro učitele v této podobě nepočítá, a není tudíž nic 

podobného realizováno. 

Např. Manuál praxí z roku 2006 (Vacek) taktéž uváděl informaci, že studenti v rámci 

společného setkání po proběhlých praxích budou ústně prezentovat učiteli praxe a ostatním 

studentům průběh svých praxí. Měli také hodnotit úroveň organizovaných praxí na konci 

semestru, učitel praxe měl za úkol je vyhodnocovat a dále se získanými informacemi 

pracovat. Tyto úkony se taktéž ve skutečnosti nerealizují. 

 

Adiktologické výkony 

Obor adiktologie se systémem kompetencí nepracuje. Vzhledem k tomu, že jde o 

obor primárně zdravotnický a profese adiktologa je vymezena v zákoně č. 96/2004 Sb., je 

v zájmu celého oboru vytvořit model výkonů a způsobu výkaznictví zejména pro účely 

zdravotních pojišťoven. Podobný trend je možné sledovat i v rámci výuky a odborné praxe, 

kdy cílem je vymezit výkony, které by studenti mohli v konkrétních typech služeb 

provádět. Jde o to získávat potřebné dovednosti profese a naučit studenty definované 

výkony používat, popisovat, vysvětlit volbu postupu a zhodnotit jejich provedení. Cílem je 

vybavit je dovednostmi pro budoucí vykazování a statistický sběr dat, zejména právě pro 

potřeby plátců péče, v případě adiktologie zdravotních pojišťoven. 

Na bázi výkonů funguje v ČR zejména systém zdravotnických služeb. Výhodou 

takového vykazování je možnost úhrady poskytované péče, výkony totiž slouží jako 

jednotky, pomocí nichž jsou provedené intervence financovány (Ústředí VZP ČR, 2012). 

Jasně definované výkony také mohou být důležitou informací pro studenty i obor jako 

celek o tom, co představuje požadovanou úroveň jeho realizace. 

Na druhou stranu tento způsob práce a hodnocení přináší také některá rizika. Kromě 

rizik uvedených výše u kompetenčního přístupu k hodnocení, jež se do jisté míry vztahují i 

na výkaznictví, je možné uvést z praxe lékařství zejména riziko zvýšené byrokracie a 
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administrativního aspektu vykazování (Bryan et al., 2005), které mohou vést ke snížení 

lidského kontaktu s pacientem a tím ke snížení profesionality oboru, a dále také riziko 

nadprodukce „perspektivních“ výkonů za účelem zvýšení vlastního zisku. Při výkonu 

profese se potom může stát, že potřeba získat více peněz za provedenou práci, se stane 

hlavní motivací pracovníka při jejich provádění a přestane sledovat, zda je daná intervence 

pro pacienta/klienta vhodná či nikoli.  

V zahraničí dochází k platbám a hodnocení zdravotní péče taktéž prostřednictvím 

výkonů, avšak jejich účelem je primárně zvýšení kvality poskytované péče (Rosenthal et 

al., 2005). Literatura hovoří spíše o tom, že nejsou hodnoceny výkony v podobě 

oddělených jednotek, ale ve smyslu souhrnné práce s pacientem, tj. jak pracovník naplňuje 

standard svých úkolů (Andrews, 2008). Objevují se však i důkazy, které tvrdí, že 

výkonový systém nefunguje tak, jak by měl a může významně redukovat poskytovanou 

péči a snižovat její kontinuitu (Rosethal et al., 2005, Rangel, 2010).  

Studenti oboru ošetřovatelství (jako dalšího oboru blízkého adiktologii) taktéž 

procházejí praktickou výukou v ČR i v zahraničí. Tucker (2012) výstižně uvádí, že 

ošetřovatelství není pouze o léčení a fyzických potřebách pacientů, ale také o rozvoji 

kritického myšlení, záznamech a analýze příznaků, identifikaci abnormalit a komunikaci 

s doktorem a pacienty o jejich zdravotních potřebách. Tento popis můžeme dobře 

vztáhnout na celou problematiku hodnocení praxí pomocí definovaných výkonů a na 

všechny obory, které tento systém využívají.  

V medicínské praxi v zahraničí je obvyklé, že studenti (případně zaměstnanci) jsou 

hodnoceni přímo při výkonu konkrétní intervence, pomocí pozorování a dojmů 

koordinátora/supervizora praxe. Takové hodnocení je však výrazně subjektivní (Watling, 

Lingard, 2010, Davis, King, 2007). Watling a Lingard (2010) si kladou otázku, zda tento 

způsob hodnocení skutečně může podporovat proces učení, je-li student vystaven velké 

míře stresu, aby výkon správně provedl a nebyl označen za neúspěšného a současně je-li 

hodnocení subjektivní bez předem nastavených kritérií. Podle autorů se užitečnost a míra, 

do jaké praxe pomáhá dosahovat učebních cílů, odráží mimo jiné od toho, jakým 

způsobem studenti i sami hodnotitelé hodnocení praxe vnímají.  

Na University of Wisconsin (s.d.) byl přijat způsob hodnocení aktivit, které prokáží 

studentovu profesionalitu v praxi. Uvádí, že při výuce medicíny se využívá hodnocení dle 

kompetencí, které musí budoucí lékař zvládat. I přesto, že hovoří o kompetencích, 

odpovídá návrh dle definic spíše výkonům v pojetí adiktologie (např. sběr anamnézy 

pacienta), ale k němu navíc doplňuje míru zvládnutí a kompetence k jeho provedení (zda 
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student zvládá výkon bez problémů, zda potřebuje něco vylepšit apod.), což u adiktologie 

doposud schází. Autoři hovoří i o návrzích, jak mohou studenti svou profesionalitu vhodně 

doložit a také o definování úspěchu v profesní roli lékaře. 

Je samozřejmě otázkou, zda praxe založená na realizaci jednotlivých výkonů a jejich 

pouhém popisu neztrácí rozměr „onoho lidského“, co klient/pacient od odborníka očekává 

a zda tak studenti nepřijdou o jiné rozměry praxe (např. zabývání se vlastními prožitky a 

pocity). Souhrnně však můžeme říci, že z velké míry nezáleží na tom, jaký způsob pro 

hodnocení praxí je zvolen, ale spíše na tom, jak je s ním následně zacházeno, jak ho 

studenti vnímají, čemu slouží, jak je rozvíjen apod. 

 

Smlouva o zabezpečení odborné praxe 

Smlouva má jednotnou podobu pro zajištění praxe všech nelékařských oborů na 1. 

LF UK a jedná se o smlouvu rámcovou, uzavíranou pouze mezi vzdělávací institucí a 

organizací praxe. Každý obor má však možnost upravit ji dle vlastních specifik a potřeb. 

Jsou zde vymezeny důvody jejího uzavření a kompetence obou stran. Konkrétně je řečeno, 

že Klinika adiktologie zajišťuje výuku oboru adiktologie včetně nabídky odborné praxe a 

zařízení poskytuje služby cílové skupině tohoto oboru – uživatelům návykových látek. Na 

tomto základě se smlouva uzavírá. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a platí po celou 

dobu studia dle studijního plánu oboru adiktologie. 

Studenti praxi v zařízení vykonávají pod vedením určených kvalifikovaných 

pracovníků v průběhu letních měsíců, nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak. Taktéž je 

určen maximální počet studentů, které může zařízení v průběhu jednoho akademického 

roku na praxi přijmout a období, kdy mohou praxi absolvovat. 

Ve smlouvě je stanoveno, že fakulta zašle organizaci písemně požadavek praxe 

v každém akademickém roce, kde stanoví počet studentů, kteří zde praxi uskuteční, návrh 

obsahové náplně a délku praxe. Organizace nazpět zasílá vhodné termíny praxí.  

Obsahovou náplň vytváří fakulta, respektive jednotlivé kliniky, je přílohou smlouvy. 

Organizace je po ukončení praxe povinna předat studentovi písemné hodnocení jejího 

průběhu. Za realizaci praxe náleží organizaci paušální odměna. 

Smlouva taktéž vymezuje práva a povinnosti fakulty a organizace, uvádí kontakty na 

pověřené pracovníky obou stran. V neposlední řadě zahrnuje i podmínky ukončení 

platnosti smlouvy, a to i pro případ, kdy se student chová v rozporu s pravidly daného 

zařízení (1. LF UK, 2012a). 

 



 48 

2.4 Požadavky na praxi v rámci vybraných oborů příbuzných adiktologii  

Studijní obor adiktologie v sobě propojuje poznatky mnoha dalších odvětví, mezi 

nimiž dominují, dle mých praktických zkušeností, zejména medicína, sociální práce a 

psychologie. Tyto obory mohou být označeny jako hlavní a určující, jež tvoří rámec 

adiktologie i následný výkon profese adiktologa. Tuto skutečnost reflektuje i studijní plán 

a profil absolventa adiktologie. Na tomto místě bude tedy stručně zmíněn význam těchto 

oborů pro adiktologii a zejména role praktické výuky ve studiu a požadavky na ni kladené. 

Všechny uvedené obory existují a fungují déle než obor adiktologie a zejména 

sociální práce a lékařství mají systém praktické výuky v rámci odborné přípravy studentů 

propracovaný a stabilní ve způsobu fungování. Adiktologie však měla možnost čerpat 

z příbuzných oblastí, které ji utvářejí, inspiraci a rozmanité prvky pro konstituování praxe 

v novém studiu. 

 

2.4.1 Sociální práce 

Sociální práce je profesí a akademickou disciplínou, která „podporuje sociální 

změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích“ a směřuje k posílení kvality života lidí. 

Odborná sociální práce je zaměřena na zvládání obtíží a navození změny (Mezinárodní 

federace sociálních pracovníků, 2000). V České republice se obor sociální práce i její 

praktické uplatnění začalo rozvíjet od roku 1990. Rámec profesní role sociálního 

pracovníka je tvořen systémem vzdělávání a také praktickou výukou, která napomáhá 

formování profesní identity (Havrdová, 1999). Cocozza (1992 citována in Havrdová, 1999: 

13) již v uvedeném roce zdůrazňovala význam praxe v odborné přípravě sociálních 

pracovníků: „Chceme-li překročit požadavek pouhého doplňování informací, stává se 

praxe metodou výuky a konsolidací učení.“ 

Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka vymezuje zákon č. 108/2006 

(§ 109 - § 117). Zákon rozlišuje povolání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 

službách. Sociální pracovník musí dle § 110 naplnit předpoklady způsobilosti k právním 

úkonům, bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a odborné způsobilosti dle uvedeného 

zákona. Tou se rozumí vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech 

sociální práce či příbuzných, případně také absolvování akreditovaných vzdělávacích 

kurzů. Pracovníci v sociálních službách nemusí naplňovat uvedené kvalifikační 

předpoklady, činnosti vykonávané v rámci profese však této skutečnosti odpovídají. 

Ve vzdělávání v oboru sociální práce existují, i přes rozmanitost jeho možností, 

některé společné rysy. Je zavedený požadavek věnovat praxi alespoň 1/3 studia (zejména u 
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4letého studia) (Havrdová, 1995, 1999). Délka, způsob organizace, časování a supervize 

praxe se však značně liší. Také význam praxe v celkovém studijním rámci variuje dle 

jednotlivých škol. Praxe tvoří významnou část přípravy i dalšího vzdělávání sociálních 

pracovníků, a proto je ve většině zemí požadováno, aby praxe v rámci studia byla 

provázená či supervidovaná (McDerment, 1995 citována in Havrdová, 1999).  

Významným příspěvkem k vymezení profesionality v rámci vzdělávání bylo 

vytvoření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci v roce 1993. Jejich cílem je 

dobře provázat teoretickou výuku s praxí. U každého předmětu je proto uvedeno jeho 

pojetí v kontextu výuky, cíle výuky, cílové kompetence, jichž by měl student dosáhnout 

(sem patří znalosti a dovednosti) a dále doporučení pro výuku. Student následně prokazuje 

uplatnění zmíněných dovedností v praxi (ASVSP, 2011).  

Napomohlo také založení Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále ASVSP). 

V roce 1997 byl za pomoci britských lektorů zahájen program odborné přípravy 

supervizorů v sociální práci. Právě ten byl jedním z podnětů, které otevřely otázku kritérií, 

podle nichž by bylo možné posoudit dobře zvládnutou profesionální roli, načež byla dle 

britského vzoru zahájena práce na souboru tzv. praktických kompetencí (Havrdová, 1999). 

Kompetence respektují situaci v ČR, kdy ne všichni pracovníci v sociálních službách 

naplňují požadované odborné vzdělání, jiní studovali dříve či na rozdílných školách, kde se 

výuka mnohdy značně liší. Kompetence tak umožňují postupně, individualizovaným 

tempem, „dorůstat do profesionální role.“ 

Mnohé školy sociální práce v ČR tedy již 15 let pracují s tzv. souborem kompetencí, 

které studenti v průběhu praxí získávají. Např. ve Velké Británii, kde je praxi a jejímu 

hodnocení věnováno mnoho pozornosti, se ve studiu sociální práce za základ pro získání 

diplomu považuje dosažení „praktické způsobilosti“. Cílem je tedy prokázat „kompetenci 

v praxi“ a překonat tak dichotomii mezi teorií a praxí (CCETSW, 1991 citováno in 

Havrdová, 1999). Tento soubor kompetencí slouží jak k přehlednosti průběhu praxe 

(student dopředu ví, co se od něj očekává), tak k jejímu hodnocení. V Holandsku 

spolupracují vzdělávací instituce se zaměstnavateli a pracovníky ve službách, aby 

překonaly mezery mezi teorií a praxí a společně formulují cíle studentských praxí i způsob 

jejich jednotného hodnocení (Havrdová, 1999). Odborná praxe je doprovázena semináři a 

supervizí (RAROSP, 2008). 

Příkladem organizace praxe v rámci studia sociální práce může být např. Katedra 

sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během níž studenti projdou 

v prvním ročníku 6 - 7 jednodenních exkurzí v průběhu semestru a absolvují 



 50 

100hodinovou praxi. Z každé píšou závěrečnou zprávu. Již v tomto období zahajují tvorbu 

svého portfolia. Ve druhém ročníku student opět plní 100 hodin praxe v individuálně 

zvoleném zařízení. Praxe je průběžná, studenti však mají možnost po domluvě ji 

absolvovat blokově či v průběhu letních prázdnin. V tomto ročníku již mají studenti 

povinnost zúčastnit se supervize k odborné praxi. Pro poslední třetí ročník jsou stanoveny 

stejné podmínky jako pro ročník druhý. Diskuze nad kompletním portfoliem je součástí 

hodnocení ze souhrnného předmětu „metody sociální práce“ (Pazlarová, 2008). 

 

2.4.2 Všeobecné lékařství 

Lékařství neboli medicína (z latinského ars medicina, umění léčit) je věda zabývající 

se diagnostikou a léčbou nemocí a chorobných stavů člověka, a také způsoby, jak si udržet 

zdraví (O´Toole, Miller, 2003). Již z definice oboru je patrné, že adiktologie tvoří její 

nezanedbatelnou část a naopak adiktologie je z velké části tvořena poznatky medicíny, 

současně je taktéž oborem zdravotnickým. 

Povolání lékaře vymezuje zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta. Podle § 4 se „odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře 

získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a 

praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu 

všeobecné lékařství.“ Toto studium realizují vysoké školy univerzitního typu. Po dosažení 

odborné způsobilosti získává lékař dle § 5 dále specializovanou způsobilost. Té dosáhne 

„úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je 

lékaři vydán ministerstvem diplom o specializaci v konkrétním oboru.“ Specializační 

vzdělávání v oboru lékařství nabízí Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

(IPVZ, 2012). Konkrétní nabídku a možnosti stanoví ministerstvo vyhláškou po projednání 

s univerzitami, Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi (§ 5, odst. 2), 

funguje zde tedy vícestranná spolupráce na zajištění kvalitního vzdělávání i praxe dané 

profese. „Vzdělávací program studia stanoví minimální celkovou délku přípravy, členění, 

rozsah a obsah přípravy, zejména délku povinné i doplňkové praxe v oboru a typ 

pracoviště, na kterém praxe probíhá. Dále stanoví požadavky na teoretické znalosti a 

praktické dovednosti a další nezbytné podmínky pro získání specializované způsobilosti. 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem minimální požadavky 

na vzdělávací program v oboru „všeobecné praktické lékařství.“ 

Ještě podrobněji o studiu oboru všeobecné lékařství hovoří vyhláška 187/2009. V § 2 

stanoví minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře 
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následovně (ze znění paragrafu vybrány jen jednotlivé části): osoba musí absolvovat 

nejméně šestileté prezenční studium obsahující nejméně 5500 hodin teoretické a praktické 

výuky, získat potřebné znalosti a dovednosti v teoretických oborech (včetně profesní etiky 

a právních předpisů), na nichž je všeobecné lékařství založeno, ale také v klinických 

oborech a v klinické praxi. Dále potřebuje získat klinické zkušenosti v průběhu praktické 

výuky pod odborným dohledem lékaře v nemocnicích a zkušenosti v dalších oborech. 

Klinická a praktická výuka v oblasti lékařství i v dalších zdravotnických oborech se 

uskutečňuje zejména ve fakultních nemocnicích (Zákon 111/1998, § 93). 

O specializačním vzdělávání je zde uvedeno, že se uskutečňuje dle vzdělávacího 

programu v oboru všeobecné praktické lékařství a zahrnuje nejméně 3 roky celodenní 

průpravy, kdy více než polovina probíhá ve formě praktické výuky (§ 5). Tato praktická 

výuka probíhá nejméně 6 měsíců v akreditovaném lůžkovém zdravotnickém zařízení 

(zahrnuje praxi ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii a porodnictví a 

otorinolaryngologii) a 6 měsíců v ambulanci všeobecného praktického lékaře.  

 

Konkrétní příklad – Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze 

Jako konkrétní příklad, jak může vypadat a probíhat praxe v rámci studia oboru 

všeobecné lékařství, jsem zvolila 1. lékařskou fakultu, a to z důvodu, že obor adiktologie je 

v ČR možné studovat výhradně na této fakultě a v jeho rámci jsou absolvovány předměty 

tzv. společného kmene tvořeného právě předměty medicínskými. Studenti oboru 

všeobecné lékařství absolvují povinné praxe ve 2., 4., 5. a posledním 6. ročníku studia.  

Ve 2. ročníku se jedná o prázdninovou praxi „základy péče o nemocné“ (1. LF UK, 

2012c). Studenti vykonávají praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru, 

splnit ji musí do konce akademického roku. Praxi je možné absolvovat i v zahraničí, vše si 

domlouvá sám student. Před zahájením této první praxe obdrží studenti Seznam 

praktických výkonů pro předmět „Minimum praktických výkonů ve všeobecném 

lékařství“, jehož splnění bude hodnoceno v 6. ročníku. Tento seznam naplňují v průběhu 

všech povinných praxí. Podmínkou pro absolvování praxe je získání zápočtu 

v odpovídajícím teoretickém předmětu. Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření 

smlouvy o zabezpečení prázdninové praxe, pak musí tato být podepsána před zahájením 

praxe. Smlouva se uzavírá mezi 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a 

zařízením praxe. Jejím předmětem je zajištění konání souvislé studijní odborné praxe. Pro 

každou praxi v jednotlivých ročnících je smlouva adekvátně upravena zejména v částech 
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obsahové náplně praxe a osoby odpovědné za vedení praxe. Definuje závazky obou stran. 

Učitel praxe na fakultě by měl v průběhu praxe studenta na pracovišti navštívit, případně 

se informovat o jejím průběhu telefonicky koordinátora praxe. Praxe je poskytována 

bezúplatně (1. LF UK, 2012b). 

Student na praxi ve druhém ročníku předkládá odpovědné osobě (vrchní sestře) 

sylabus praxe a podle toho je vytvářena její konkrétní náplň. Součástí je seznam témat, 

která má student v době nástupu na praxi ovládat, jsou však velmi obecně vymezeny 

oblasti, které koordinátor praxe slovně hodnotí. 

Po ukončení praxe si student nechá potvrdit délku a vykonání praxe na předem daný 

formulář a do indexu. Potvrzení student dodá garantovi (učiteli) praxe, který po jejím 

uznání zapíše studentovi zápočet. 

Ve 4. ročníku studia absolvují studenti praxi v oboru „chirurgie“. Musí být zachován 

blok dvou týdnů praxe. Uzavření smlouvy se zdravotnickým zařízením si studenti zajišťují 

sami před zahájením praxe, k dispozici je vzor formuláře. V této fázi studia předkládá 

student sylabus praxe primáři oddělení. Provedené výkony jsou zaznamenány 

koordinátorem praxe do Seznamu praktických výkonů. V této praxi je konkrétně 

vymezeno, co má student na praxi absolvovat, co se má naučit, jaké praktické úkony musí 

po jejím dokončení umět. 

V 5. ročníku absolvují studenti dvě dvoutýdenní praxe, a to v oborech „interna“ a 

„gynekologie a porodnictví.“ Opět praxi musí naplnit blokově. V posledním 6. ročníku je 

praxe rozsáhlejší a jedná se o tzv. předstátnicové stáže v oborech gynekologie a 

porodnictví (4 týdny), chirurgie (6 týdnů), interna (3 týdny), pediatrie (7 týdnů) a veřejné 

zdravotnictví a medicínské právo (2 týdny). 

 

2.4.3 Psychologie 

Na tomto místě uvedu pouze příklad z pětiletého prezenčního studia oboru 

psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v podobě doporučeného 

studijního plánu pro tuto formu studia. Důvodem volby této fakulty byla dostupnost jejích 

sylabů a konkrétních popisů průběhu předmětů, včetně praxe.  

Studenti na této fakultě absolvují relativně krátké praxe menšího rozsahu. V 1. 

ročníku je povinných 5 dní „praxe v sociální péči“, ve 2. a 4. ročníku studenti praxi 

neabsolvují. V rámci 3. ročníku jde opět o pětidenní „stáže z psychopatologie“ a 

v posledním 5. ročníku se teprve zvyšuje koncentrace praktické výuky na celkových 24 dní 

v oblastech „psychologie práce a řízení“, „manželského a rodinného poradenství“, 



 53 

„psychodiagnostiky“ a „poradenské psychologie“, kde studenti stráví nejvíce, deset, dní 

(Masarykova univerzita, 2012). 

 

2.4.4 Inspirace z uvedených oborů pro praxi adiktologie 

Z popisu výše uvedených oborů je zřejmé, že nejširší inspiraci poskytla, logicky 

vzhledem ke stejnému původu, medicína. Ve zdravotnictví si uvědomují, že studenti 

potřebují získat klinické zkušenosti v průběhu studia, a to v podobě praktické výuky pod 

odborným dohledem. Lékaři navíc, po dokončení standardní kvalifikační přípravy, skládají 

ještě přípravu specializační. Tento model zatím u profese adiktologa nefunguje, nicméně 

jak uvádí Miovský (2007) budoucí směr oboru se taktéž ubírá ke členění specializace. 

Specializace v oboru umožňuje zaměřit se na konkrétní užší oblast, případně na 

prohloubení teoretické i praktické připravenosti pro výkon povolání. Adiktologie je velmi 

mladý obor, v akademickém roce 2010/2011 byl poprvé otevřen navazující magisterský 

stupeň vzdělávání, nyní je v přípravě postgraduální úroveň a teprve poté bude možné 

zahájit diskuzi v odborných kruzích směřující k vytvoření specializačního vzdělávání. 

Studium medicíny je šestileté, avšak praxe neprobíhá, tak jako v adiktologii či 

sociální práci, v každém ročníku. Oproti adiktologii je ale konkrétně zaměřená, student si 

na praxi přinese sylabus praxe a podle něj je koncipována její náplň. Studenti mají předem 

dané učební cíle, tj. co se na praxi mají naučit. Medicína má stanovenu podmínku pro 

absolvování praxe v každém ročníku, a tou jsou tzv. prerekvizity, teoretické předměty, 

které musí student splnit, aby mohl na praxi nastoupit. Tento model by mohl posloužit jako 

inspirace pro studijní plán adiktologie, především pro vyšší ročníky studia. 

Důležitým prvkem, který adiktologie v posledních letech začíná z všeobecného 

lékařství přebírat, je Seznam praktických výkonů, kdy student v rámci praxí „sbírá“ 

zkušenosti a zejména důkazy o provedení jednotlivých výkonů prostřednictvím razítka 

koordinátora praxe. Na konci studia se naplnění výkonů hodnotí. Pro bakalářské studium 

adiktologie existuje již i tištěná verze minima výkonů, studenti je však systematicky neplní 

a zatím s nimi ani není nijak zacházeno ve formě nástroje pro hodnocení. Pro magisterské 

studium vznikl v roce 2011 první návrh výkonů, studenti však zatím plní to, k čemu se 

dostanou a následně provedené výkony včetně indikací popisují vlastními slovy formou 

závěrečné zprávy.  

Medicína také využívá zajímavý prvek, a to návštěvu studenta učitelem praxe přímo 

na pracovišti, případně informování se o jejím průběhu a fungování studenta 

prostřednictvím telefonátu koordinátorovi praxe. V současném způsobu nastavení studia 
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adiktologie, pouze dvěma osobám učitelů praxe a narůstajícím počtu studentů, by tato 

varianta zřejmě nebyla realistická, nicméně může opět nabídnout podnět pro zefektivnění 

komunikace učitele s koordinátory praxe v organizacích. 

Taktéž typ praxe čerpala adiktologie zřejmě ze studia medicíny, jelikož v obou 

oborech probíhá blokově. Oproti tomu sociální práce využívá i praxe průběžné. Důvodem 

využití tohoto modelu praktické výuky může být zejména možnost kontinuálně sledovat a 

zaznamenávat vývoj jednoho či více případů, pozorovat běžný chod zařízení, seznámit se 

s vedením dokumentace a podobně. Průběžnou praxi je možné využít především 

v ambulantních provozech či poradenských zařízeních, kde se klienti nevyskytují denně a 

student tak má možnost přizpůsobit si průběh praxe jejich programu (volně dle Havrdová, 

1999). Zde by se adiktologie mohla do budoucna inspirovat a zařadit dlouhodobou praxi již 

do výuky během semestrů. Pro její zavedení by však, vzhledem ke stávajícímu modelu 

teoretické výuky, kdy studijní plány obsahují velké množství předmětů v relativně širokém 

hodinovém rozsahu zaplňující téměř celý výukový týden, byla nutná rekonceptualizace 

teoretického studia a jeho úprava směrem k více praktickému způsobu vyučování 

teoretických předmětů a postupnému zařazování průběžné praxe, např. v nově vzniklé 

Adiktologické ambulanci v Apolináři. 

Rozsahem odpovídá praxe studentů adiktologie spíše koncepci sociální práce, kdy 

praktická výuka během tří let studia přibližně shodně tvoří cca 300 hodin, psychologie má 

ze všech uvedených odvětví klinickou praxi nejkratší (méně než 300 hodin během 5 let 

studia). Sociální práce kromě průběžné praxe nabízí studentům také řadu jednodenních 

exkurzí, což osobně vnímám jako velice přínosné a pro budoucnost adiktologie vhodné ke 

zvážení.  

O krok dál ve fungování praktické výuky je oproti adiktologii sociální práce. Dle 

mého názoru všechny nástroje, které tento obor využívá, by bylo možné, za splnění 

určitých podmínek, přenést i do studia adiktologie. Jedná se zejména o semináře k odborné 

praxi a supervizi praxe. Obor adiktologie totiž v rámci odborné praxe se supervizí 

v podobě, jak ji používá sociální práce, nepracuje. Studenti jsou pouze v rámci teoretické 

výuky seznámeni se základy teorie supervize, ale zejména ve smyslu, jak ji popisují 

Hawkins a Shohet (2004). Nejedná se tedy ani o supervizi ve formě dohledu pracovníka 

z praxe při výkonu činnosti studentem ani o supervizi ze strany učitele praxe po skončení 

jejich období. Obecně by absence supervize mohla vycházet z postavení této metody 

v systému zdravotnictví. Na toto téma hovoří Marková (2008), která popisuje, že 

zdravotníci si často vysvětlují funkci supervize jako především kontrolní, která má zjistit 
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jejich nedostatky, místo nástroje svého rozvoje, a vzhledem k těmto představám je jejich 

postoj k supervizi spíše vlažný. Obor adiktologie a v něm pracující profese však se 

supervizí, jakožto nástrojem zvyšování kvality služeb a rozvoje pracovníků, pracuje již 

několik let (Broža, 2009). Standardy odborné způsobilosti (RVKPP, 2004) taktéž zavádějí 

pro Adiktologické služby povinnost zajistit pro své zaměstnance externí supervizi. 

Supervizi praxe v rámci výuky však adiktologie zatím nevyužila. 

Hodnocení praxe probíhá pouze formou zpráv od vedoucího praxe v organizaci 

(připravený formulář) a od studenta, který píše volnou formou. Dále byl v sociální práci 

vytvořen Minimální standard vzdělávání, který by v určité podobě mohl vzniknout také pro 

adiktologii, s možným předpokladem rozšíření studia oboru i na další fakulty v ČR. 

V neposlední řadě by se adiktologie mohla inspirovat systémem praktických kompetencí 

k posouzení dobrého zvládnutí profesionální role, jak ale bylo uvedeno výše, prioritou je 

spíše přechod na praktické výkony v pojetí všeobecného lékařství. Taktéž portfolio jako 

metoda hodnocení praktické výuky se jeví jako velmi užitečná a nepřinesla by studentům 

významnou zátěž, naopak by mohla zcelit její výstupy. V rámci všech zmíněných oborů 

píší studenti zprávy z průběhu praxe. 
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3. Praktická výuka z pohledu poskytovatelů (sociálních) služeb 

Následující kapitola je zaměřena na pohled na praktickou výuku ze strany 

poskytovatelů služeb, kteří ve spolupráci s vysokými školami zajišťují praxe studentů. 

Nejprve je obecně nastíněn vliv vzdělávání studentů na jejich přípravu na vstup na trh 

práce. Věnuji se také vztahu vzdělávacího systému a pracovního trhu.  

Klíčovou část tvoří teorie řízení lidských zdrojů, konkrétně její proces zabezpečování 

lidských zdrojů pro organizace. Text vymezuje teoretický základ a následně praktickou 

aplikaci tématu v podobě využití studentů či absolventů škol jako zdroje při výběru nových 

zaměstnanců (tzv. recruitment). Stručně jsou diskutovány hlavní výhody a nevýhody 

zaměstnávání studentů či čerstvých absolventů pro potenciální zaměstnavatele. 

 

3.1 Vliv vzdělávání na přípravu studentů na budoucí zaměstnání 

„Základním úkolem vzdělávací soustavy, zejména terciárního vzdělávání, je připravit 

absolventy tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce a stát se 

zaměstnatelnými“ (MŠMT, 2001: 64). Oblast vzdělávání a trh práce jsou vůči sobě ve 

vztahu vzájemného ovlivňování, obě jsou do určité míry autonomní, a přece na sobě 

závislé. Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí. Absolventi vysokých 

škol a ostatních institucí terciárního vzdělávání musí proto získat takové znalosti a 

dovednosti, které jim umožní uplatnění i při měnících se požadavcích trhu práce. 

Absolventi škol narážejí při hledání zaměstnání stále častěji na problém nedostatečné praxe 

(Masarykova univerzita, s.d. a). Dlouhodobým cílem je proto také slaďování výstupů 

z terciárního sektoru vzdělávání s potřebami a požadavky zaměstnavatelů a poskytování 

dostatečných a hodnověrných informací jak z oblasti pracovních příležitostí, tak ze sféry 

nabídky studia. Instituce terciárního sektoru vzdělávání by proto měly rozvíjet kontakty se 

zaměstnavateli i se svými absolventy (MŠMT, 2001). 

Zaměstnavatelé kromě patřičných znalostí očekávají od potenciálních zaměstnanců 

také praktické zkušenosti. Studenti proto o odborné praxe stojí a jejich absolvováním 

mohou rozvíjet svůj lidský kapitál (Masarykova univerzita, s.d. a). Jak již bylo výše řečeno, 

odborná praxe, jakožto součást vybraných studijních oborů, je jedním z důležitých aspektů 

přípravy na výkon budoucí profese. Vysoké školy zaměřené na práci s lidmi obvykle 

umožňují praxe studentů, a tím jim mohou usnadnit přechod na pracovní místo. Praxe 

v organizaci je nejvhodnějším způsobem, jak získat cennou zkušenost za účelem 

definování svých potenciálních profesních cílů, jsou příležitostí začít si kolem sebe 
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vytvářet síť kontaktů a získávat zkušenosti potřebné pro zaměstnání (Eyler, 2009). Je však 

také důležité zmínit, že poskytování praxe odráží aktuální situaci oboru, je však obtížné do 

budoucna předvídat, zda nastavená praxe bude schopna studenty skutečně připravit na 

reálné podmínky trhu práce. Snahou škol by tedy mimo jiné mělo být i sledování 

současných trendů ve vývoji oboru a aktualizace nabídky praktické výuky dle požadavků 

konkrétních organizací, a tedy potenciálních zaměstnavatelů absolventů. 

 

3.2 Praxe jako součást řízení lidských zdrojů – zabezpečování lidských 

zdrojů pro organizaci  

Studenti oborů sociální práce, lékařství a adiktologie, jimž se tato práce věnuje, se 

vzhledem k povaze studia soustavně připravují na budoucí výkon povolání v oblasti, 

kterou studují. Je tedy užitečné, pokud existuje souvislost mezi studiem a školami a 

aktuálním trhem práce tak, aby absolventi škol mohli následně získat ve svém oboru 

adekvátní zaměstnání. 

Zabezpečování lidských zdrojů znamená, že organizace získává a udržuje lidi, které 

potřebuje a také je produktivně využívá. Jedná se o klíčovou část procesu řízení lidských 

zdrojů (Armstrong, 2007). Řízení lidských zdrojů klade důraz na hledání lidí, jejichž 

postoje a chování budou přispívat k úspěchu organizace. Cílem strategií zabezpečování 

lidských zdrojů je podle Keepa (1989 citován in Armstrong, 2007: 343) „získat správný 

základní materiál v podobě pracovních sil vybavených vhodnými kvalitami, dovednostmi, 

znalostmi a potenciálem pro budoucí vzdělávání.“ Je užitečné, pokud organizace své 

(budoucí) lidské zdroje plánují a zabývají se tím, kolik a hlavně jaké lidi budou potřebovat. 

Může to napomoci zaměstnávání schopných jedinců a tím podporovat vlastní 

konkurenceschopnost. Organizace může k plánování lidských zdrojů zaujmout dva různé 

přístupy. První přístup označuje Armstrong (2007: 309) jako politiku „udělej si“, která 

znamená, že organizace získává lidi zvnějšku zejména do nejnižších funkcí nebo jako učně 

a při uspokojování budoucích potřeb spoléhá hlavně na vnitřní zaměstnance. Pokud není 

možné poptávku po pracovní síle uspokojit vlastními zaměstnanci, pak se organizace 

začíná poohlížet mimo své hranice, tento přístup označuje Armstrong jako přístup 

„nakup“, specifikuje ho tím, že jde o přivádění nové krve do organizace (Armstrong, 2007, 

Brodský, 2009). Tyto dva přístupy se v praxi víceméně kombinují podle aktuálních potřeb 

organizace. Ve srovnání s výsledky předchozích let však podle výzkumu společnosti 

SANEK (2010) oslabuje interní nábor z řad spolupracovníků či členů organizace, což 
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přináší větší možnosti také pro lidi mimo organizaci. Brodský uvádí příklad výzkumu 

týkajícího se řízení lidských zdrojů v oblasti získávání zaměstnanců. V téměř 94 % 

získávají organizace své zaměstnance z vnějších zdrojů, ve 45,7 % pak zaměstnance 

převedou z jedné funkce do jiné. Dále respondenti uvedli, že získávají zaměstnance při 

spolupráci s úřady práce, pracovními agenturami, z řad absolventů škol, na doporučení 

nebo z vlastní databáze uchazečů (Brodský, 2009).  

Nicméně oba přístupy získávání lidských zdrojů jsou do určité míry vhodné pro 

zapojení absolventů škol, kteří v organizaci navíc mohli dříve absolvovat praxi. Tuto 

možnost potvrzuje Armstrong (2007: 320), když uvádí mezi pravděpodobnými zdroji 

získávání pracovníků také školy a specificky ty vysoké. Absolventy je případně možné 

nejprve zaměstnat na nižší pracovní úvazek a tak si je „vyzkoušet.“ Eyler (2009) uvádí, že 

Národní asociace vysokých škol a zaměstnavatelů (USA) zjistila, že mnohé organizace 

nabízejí praxe pro studenty v rámci strategie vybrat nové zaměstnance a že tito jsou potom 

v práci úspěšnější než ti, kteří zde praxi neabsolvovali. 

Nejprve tedy organizace zjistila svou potřebu nových lidských zdrojů. Dále popíše 

pracovní místo a specifikuje požadavky na něj kladené. Prvním krokem při získávání 

nových zaměstnanců je nábor. Jeho cílem je zajistit co nejvíce vhodných uchazečů do 

následujícího výběrového procesu. Následuje fáze výběru budoucích zaměstnanců. 

Nejznámější metodou posuzování výběrových kritérií u kandidáta (např. dosažené 

odborné vzdělání, praxe, technické a komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu 

atd.) je přijímací, obvykle strukturovaný, pohovor. SANEK (2010) pak na základě 

výsledků svého průzkumu dodává ještě rozhovor v kombinaci s testováním (zejména 

odborným). Výběrový pohovor by měl odpovědět na tyto otázky: 1) Může uchazeč 

vykonávat danou práci? Má pro ni schopnosti?, 2) Chce uchazeč vykonávat danou práci? 

Je dobře motivován?, 3) Jak zapadne uchazeč do organizace? (Armstrong, 2007). Poslední 

fází je oslovení nejlepšího kandidáta z výběrového řízení (Brodský, 2009). Tyto otázky 

opět napovídají, že dlouhodobá odborná praxe v daném zařízení může významně napomoci 

při jejich zodpovězení.  

 

3.2.1 Praxe jako forma recruitmentu  

Recruitment je souhrnný pojem pro vyhledávání a výběr zaměstnanců. Jednou ze 

skupin, z níž mohou firmy a organizace vybírat své potenciální zaměstnance, jsou 

absolventi škol, v pojetí této práce škol vyšších odborných a vysokých. Mnoho organizací 

(především v zahraničí) využívá odborné praxe studentů přímo jako nástroj výběru 
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zaměstnanců (Greensboro, s.d., Zhao, Liden, 2011). Skutečnost, zda konkrétní firma bude 

své zaměstnance vybírat z řad absolventů, však záleží čistě na ní a na jejím přístupu k této 

cílové skupině. Výběr může záviset, kromě standardně stanovených výběrových kritérií, 

také na tom, jak uchazeč o práci na personalistu působí, jaké má komunikační dovednosti, 

zda má v životopisu praxi, případně zda se orientuje v dané oblasti a v neposlední řadě 

mnohdy i na samotném dojmu personalisty, jak by byl uchazeč schopný pracovat. Zhao a 

Liden (2011) uvádějí, že pokud organizace chce využít zdroj studentů, kteří v organizacích 

absolvují své praxe, jde o oboustranný proces a snahu udělat na druhou stranu dobrý 

dojem. Autorky tvrdí, že organizace, které tuto šanci nabízejí, se jeví otevřenější vůči 

kreativitě studentů. 

V nestátních neziskových organizacích, kde absolventi škol humanitních oborů, 

případně i adiktologie, následně mohou hledat své uplatnění, je běžné, že budoucí 

zaměstnance vybírají sami vedoucí těchto zařízení a skutečně mnohdy může záležet jen na 

posouzení zodpovědné osoby, zda je uchazeč pro práci vhodný a zda se pro ni osobnostně 

hodí (Armstrong, 2007: 344). „Odměnou za dobře zvládnutou praxi se tedy může stát 

nabídka dalšího působení u poskytovatele praxe“, případně může praxe napomoci při 

pozdějším ucházení se o práci v daném zařízení (Masarykova univerzita, s.d. a: 4). 

Je pravděpodobné, že se absolventi uvedených oborů budou ucházet o práci 

v organizacích v oblasti svého zájmu. A není neobvyklé, že se o práci mohou ucházet i 

v organizaci, kde absolvovali svou povinnou školní praxi. Je samozřejmě také možné a 

z pohledu studentů/absolventů jistě žádoucí, aby organizace, kde student absolvuje 

(dlouhodobou) praxi, sama studentovi nabídla pracovní místo, je-li s ním spokojena a chce-

li si „šikovného“ studenta ponechat natrvalo. Nicméně častější model je, že se 

student/absolvent sám o práci uchází.  

Praxe v rámci studia může přispívat k tomu, že student si práci předem vyzkouší, 

umožňuje mu poznat některá její úskalí i výhody a současně mají pracovníci organizace 

příležitost vidět studenta při práci, mají možnost s ním (v některých případech) dlouhodobě 

komunikovat a tudíž také mohou snáze odhadnout či vypozorovat, zda je student pro danou 

práci vhodný a zda by se mohl organizaci „hodit“. Některé organizace si mohou vést 

seznam vhodných uchazečů o případné uvolněné pracovní místo právě z řad studentů, kteří 

v ní absolvovali odbornou praxi. 

Organizace samozřejmě stanovují požadavky na uchazeče o zaměstnání, nicméně 

neziskové organizace bývají flexibilní a mohou přijmout i člověka, který daná kritéria 

nenaplňuje stoprocentně, mají-li s ním zkušenosti např. z dlouhodobé praxe. S tím může 
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souviset také tzv. koncepce řízení talentů (Armstrong, 2007). V pomáhajících profesích 

můžeme za talent pokládat např. výborné komunikační dovednosti, schopnost naslouchání 

a empatie, zájem o práci s lidmi atd. a takové lidi může organizace selektovat mimo jiné 

právě na základě dlouhodobých praxí. Cílem je udržet si „šikovné“ lidi pro vlastní 

organizaci. Mnoho pracovních míst je možné bez potíží obsadit čerstvými absolventy škol 

a učilišť. Pro některé organizace mohou být univerzity, učiliště a školy dokonce hlavním 

zdrojem získávání pracovníků. Tyto organizace se pak snaží udržet pravidelný kontakt se 

školami.  

 

3.2.2 Výhody a nevýhody výběru a zaměstnávání absolventů škol 

Mezi výhody pro zaměstnavatele bychom mohli zařadit dostatečné teoretické 

znalosti studentů/absolventů, jejich nadšení pro práci (ale pozor na nadšení přílišné, kdy při 

práci s lidmi záhy hrozí syndrom vyhoření, Jeklová, Reitmayerová, 2006), otevřenost 

novým zkušenostem. Velkou výhodou také je, když organizace daného jedince již měla 

možnost dlouhodobě pozorovat v průběhu praxe, kterou zde student absolvoval. 

Orientačně tedy vědí, jak daný člověk pracuje, jak komunikuje, jak vychází s klienty i 

s pracovním týmem a v případě, že se rozhodnou ho přijmout, mají relativně velký prostor 

pro „výchovu“ nového zaměstnance k obrazu organizace. 

Největší nevýhodou z pohledu zaměstnavatelů jednoznačně může být nedostatek 

pracovních zkušeností v oboru. V oblasti sociální práce i adiktologie je mnohdy požadován 

sebezkušenostní výcvik, případně mnohaleté zkušenosti s prací s lidmi, na které absolvent 

většinou nemůže dosáhnout, minimálně vzhledem ke svému věku a době studií. 

Nevýhodou při práci s lidmi může být také s výše uvedeným související nedostatečná 

osobnostní vyzrálost, která je zcela zásadní, jelikož např. právě v adiktologických službách 

a v psychoterapii jsou osobnost terapeuta a vztah s klientem základními nástroji práce 

(Kalina et al., 2008). Jednou z nevýhod může být také výše potenciálního platu, který 

mohou (neziskové) organizace nabídnout novým zaměstnancům z řad absolventů bez 

praxe. Ten je totiž skutečně nízký a z hlediska motivace může být i pro organizace 

přijatelnější přijmout někoho, koho mohou adekvátně finančně ohodnotit. Tuto zkušenost 

dokazuje vedoucí Doléčovacího centra SANANIM, s nímž jsem v rámci předmětu 

Kvalitativní výzkum realizovala rozhovor („Když přijde vysokoškolák bez výcviku, 

absolvent, tak mu dám těch 12-13 tisíc čistýho a když přijde vysokoškolák s ukončeným 

výcvikem a s 10 lety praxe, tak už jsme třeba na nějakejch 19, 20 tisících.“). 
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4. Role zúčastněných stran v realizaci praktické výuky 

Předchozí kapitoly se věnovaly praktické výuce jednotlivě ve vzdělávání a jako 

nástroji výběru zaměstnanců pro organizace, které ji poskytují. V této poslední teoreticky 

zaměřené části jsou shrnuty dosavadní uvedené informace o rolích, právech a 

odpovědnostech všech tří stran účastnících se praktické výuky, tj. školy, organizace 

poskytující praxi a studentů. 

V návaznosti jsou reflektovány možné výhody a přínosy a také nevýhody či ztráty, 

které poskytování studentských praxí může přinést, opět z pohledu všech zúčastněných 

stran. 

 

4.1 Zodpovědnost a úkoly účastníků praxe 

Za zajištění praxe pro studenty je odpovědná škola, celého procesu se však společně 

účastní kromě ní také organizace, kde studenti praxe absolvují, a v neposlední řadě samotní 

studenti. Inspirací při vymezení jednotlivých úkolů byl Doporučený postup pro vedení 

studentů v rámci odborné praxe vytvořený Radou pro rozvoj sociální práce (2008). 

Na tomto místě budou obecně vymezeny klíčové úkoly a odpovědnost jednotlivých 

zúčastněných stran, včetně konkrétních osob ze školy a organizace, které mají za přípravu 

a průběh praxe na starosti. 

 

Vzdělávací instituce, vysoká škola 

Škola může, v závislosti na svém odborném zaměření, nabízet studentům 

absolvování praxe v rámci vysokoškolského studia. Vytvoření rámcové smlouvy a 

kontaktování sítě spolupracujících organizací, do nichž budou studenti na praxi docházet, 

může mít na starosti fakulta, případně konkrétní učitelé praxe pro jednotlivé studijní obory. 

Obecným úkolem školy a jejích pedagogů v oblasti přípravy praxí je zajištění teoretické a 

celkové vybavenosti studentů pro její úspěšné absolvování. Jako užitečné ze strany školy 

vnímám vyjednání možnosti, aby studenti mohli v zařízeních vykonávat skutečně 

kvalifikovanou práci. Náplň praxe by v ideálním případě měla odpovídat stupni vzdělání 

studenta, jeho dosavadním znalostem a praktickým dovednostem (Masarykova univerzita, 

s.d. a).  

Ve vztahu k organizacím praxí má škola (případně konkrétní učitel praxe) na starosti 

komunikaci s koordinátorem praxe. Department of Applied Social Studies (1995) 

doporučují pravidelná společná setkání učitele praxe v rámci vysoké školy, koordinátora ze 
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zařízení, který studenta v průběhu praxe vede a případně i studenta samotného, za účelem 

zhodnocení vývoje studenta a celkového průběhu praxe. Tuto variantu mohou školy využít 

dle svých možností a potřeb, ve výše uvedených oborech není její uplatňování zatím 

obvyklé. 

 

Učitel praxe 

Učitel praxe je klíčovou osobou reprezentující vzdělávací instituci, která pro všechny 

studenty obvykle organizuje, případně i zajišťuje odborné praxe (Department of Applied 

Social Studies, 1995). Bylo by užitečné, kdyby na základě své odbornosti uměl posoudit, 

zda je student vhodný pro praxi ve zvoleném zařízení (z pohledu nabytých znalostí a 

dovedností, osobnostního nastavení, zralosti apod.) (Havrdová, 1999). 

Po skončení období, kdy mohou studenti absolvovat odborné praxe, může učitel 

praxe například uspořádat společné setkání studentů jednotlivých ročníků, které jim 

umožní reflektovat zkušenosti z proběhlé praxe a prokázat nově nabyté schopnosti. 

 

Studenti 

Pravděpodobně nejzásadnějším požadavkem kladeným na studenty je respektování 

pravidel zvoleného zařízení. Studenti adiktologie patří mezi zdravotnické pracovníky, 

vztahuje se na ně institut povinné mlčenlivosti dle zákona č. 20/1966. V případě, že 

v průběhu praxe mají možnost pracovat v přímém kontaktu s klienty zařízení, měli by se 

snažit poskytnout jim co nejlepší péči (Department of Applied Social Studies, 1995).  

Department of Applied Social Studies (1995) navrhuje, že by studenti mohli do 

zařízení předem (před zahájením praxe) zasílat své životopisy, čímž se mohou mimo jiné 

naučit prezentovat sami sebe, vytvořit si reprezentativní profesní životopis a navíc 

organizaci usnadní orientaci tím, že jí poskytnou informace o tom, co už studenti zažil, kde 

absolvovali jiné praxe, co umí a co by se chtěli naučit v jejich zařízení. Masarykova 

univerzita (s.d. a) doporučuje, aby studenti do organizací zasílali i motivační dopisy, proč 

si dané zařízení pro praxi zvolili.  

Po skončení praxe mají studenti obvykle za úkol její průběh nějakým způsobem 

zhodnotit, v případě oboru adiktologie např. sepsat zprávu z praxe. V případě oboru 

sociální práce mají studenti také možnost (někde dokonce povinnost) účastnit se supervize 

odborné praxe. 
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Organizace praxe 

Hlavním úkolem organizací, které s vysokou školou uzavřely smlouvu o poskytování 

praxí, je především umožnit jejich uskutečnění. 

Předtím, než organizace uzavře se školou rámcový kontrakt o možnosti studentů 

absolvovat zde praxe, mohlo by pro ni být užitečné zhodnotit, v jakých oblastech jí může 

být student užitečný. Tým organizace (koordinátor praxe ve spolupráci s ostatními 

zaměstnanci) si může dopředu rozmyslet, jaké úkoly či výkony budou moci studenti na 

praxi absolvovat, sestavit pracovní náplň studenta a následně o tom podat informaci škole, 

jež tak uvedenou informaci může dostatečně včas zveřejnit studentům, např. 

prostřednictvím webových stránek fakulty (Greensboro, rok neuveden, Masarykova 

univerzita, s.d. b).  

Mezi úkoly organizace patří také zvolit osobu, která bude zodpovídat za vedení praxí 

a za práci se studenty, v tomto textu jde o pozici označovanou jako koordinátor praxe. 

 

Koordinátor praxe 

V tomto pojetí představuje klíčovou osobu zodpovědnou za vedení studenta na praxi 

v organizaci, jíž si pro své učení zvolil. Jeho úkolem je především zajišťovat tréninkové 

prostředí praxe tak, aby bylo možné naplnit její cíle a dosáhnout u studenta skutečného 

učícího procesu. Např. v rámci studia adiktologie je koordinátor praxe zodpovědný za 

stanovení plánu praxí konkrétních studentů. Po celou dobu praxe se studentem konzultuje, 

je mu k dispozici, zadává mu práci, poskytuje průběžnou zpětnou vazbu a na závěr jeho 

práci a průběh praxe hodnotí. 

Koordinátor praxe by měl být studentovi k dispozici nejen ve formě konzultací, ale 

také jako zdroj všech podstatných informací o daném typu služeb, ideálně by na něj měl 

mít vyčleněný čas a pravidelně s ním pracovat. Měl by také zajistit přípravu organizace na 

příchod studentů na pracoviště, plánovat harmonogram jejich nástupů, informovat ostatní 

členy týmu a vyjasnit si vzájemné role. Zajišťuje pro studenta práci a může nad ním také 

vykonávat odborný dohled. Dle Department of Applied Social Studies (1995) může být 

koordinátor praxe současně supervizorem studenta na pracovišti, kde supervize je chápána 

spíše ve smyslu mentoringu či dohledu nad studentovou prací. Oboustranně platí, že je 

užitečné, když spolu komunikují koordinátor praxe s učitelem praxe ve škole a 

spolupracují na vytváření a úpravách podoby praxe v konkrétním zařízení. To potvrzuje 

také materiál Department of Applied Social Studies (1995).  
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Nejde o povinnost, nicméně může být užitečné, pokud koordinátor praxe pro svou 

organizaci vypracuje manuál či souhrnný text, kde budou přesně uvedeny informace o 

způsobu nabízení a organizaci praxí, o postupu práce se studentem, jeho hodnocení apod., 

aby bylo možné v případě potřeby (nemoc, služební cesta) zastoupit pozici koordinátora a 

aby ostatní pracovníci zařízení věděli, jak mají postupovat. Tento návrh vyplynul 

z výsledků výzkumu provedeného v rámci této práce v Doléčovacím centru. 

 

4.2 Možný přínos a ztráty pro zúčastněné strany při poskytování praxe 

Kontrakt o praxi může být buďto trojstranný mezi školou, studentem a organizací 

praxe, nebo mohou být uzavřeny dva kontrakty dvoustranné (škola x organizace, student x 

organizace). Z poskytování, respektive přijímání praxe v rámci studia, mohou pro všechny 

zúčastněné strany, tj. školu, organizace praxí i studenty, případně také pro klienty 

organizací, vyplývat různé výhody, avšak je také spojeno s určitými nároky či možnými 

ztrátami. Kapitola opět čerpá z již uvedených informací z literatury a uvádí je ve stručném 

souhrnu. 

 

Pro studenty 

Studentům, kteří se studiem na vysoké škole připravují na potenciální budoucí 

povolání, mohou odborné praxe v reálných zařízeních jednoznačně umožňovat dostat se už 

od prvních ročníků studia do kontaktu se zvolenou profesí a poznat, o co ve studovaném 

oboru půjde a s čím se mohou v budoucím zaměstnání potkávat. Mohou si svou budoucí roli 

vyzkoušet a v neposlední řadě přijdou (mnozí zcela poprvé) do kontaktu s cílovými 

skupinami oboru (v adiktologii jde o uživatele návykových látek a závislé osoby), což jim 

dává možnost případně včas své zaměření změnit. Praktická výuka také může sloužit jako 

nástroj propojování teoretických znalostí s realitou profese. 

Absolvování praxe při studiu nepřináší dle mého názoru téměř žádná negativa. 

 

Pro školu 

Pro vyšší odborné i vysoké školy může být výhodou a formou sebeprezentace, že své 

studenty připravují komplexně. Dle výsledků jejich studia i výstupů z odborných praxí 

mohou orientačně usuzovat na kvalitu budoucích pracovníků nejen v sociálních službách. 

Škola tímto způsobem také může získávat důležitou informaci o tom, zda teorie vyučovaná 
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v rámci studia je využitelná v praxi a naopak dostává pravidelnou zpětnou vazbu ze služeb, 

podle čehož může následně studium poupravovat.  

Studenti si své reálné zkušenosti z praxe přenášejí zpět do školního prostředí a 

čerpají z nich, pro výuku je velmi užitečné, když má student vlastní zkušenost s tím, co se 

učí (Meade, 2011). Navíc absolvování praxe, která studenta zaujme, může zpětně vést 

k prohlubování znalostí a dovedností v této oblasti v rámci teoretické výuky (Eyler, 2009). 

Školy mohou také využít sítě spolupracujících zařízení např. k připomínkování 

nových studijních plánů, revizí praxí apod. Kvalitní nabídka praxí a pozitivní reference 

studentů i absolventů pak může škole napomoci přilákat více nových uchazečů o studium 

(Meade, 2011). 

Potenciální nevýhodu či omezení by mohla představovat příprava obsahu a rozvržení 

praktické výuky a její sladění s výukou teoretickou, a to jak časově ve studijním 

harmonogramu, tak odbornostně, aby si studenti na praxi vyzkoušeli to, co se naučili. Dále 

vyjednávání s konkrétními organizacemi poskytujícími praxi a udržování kontaktu s nimi. 

Tyto záležitosti má však za školu na starosti konkrétní osoba např. za daný obor. V oboru 

adiktologie jde o dvě osoby, jedna zajišťuje praxe pro studenty bakalářského a druhá pro 

studenty navazujícího magisterského programu. 

 

Pro organizace, kde studenti absolvují praxe 

Výhodou pro organizace může být finanční odměna za poskytování praktické výuky 

studentům. Dále jednoznačně možnost vidět studenty, budoucí absolventy, v praxi a 

navázat kontakt s talentovanými a vzdělanými mladými lidmi, kteří mohou představovat 

motivovanou potencionální pracovní sílu. Kvalitní nabídka praxí může být totiž jedním 

z řešení, jak získávat budoucí pracovníky (Notre Dame Career Center, s.d., Masarykova 

univerzita, s.d. b, Zhao, Liden, 2011). Výhodou takového zdroje zaměstnanců může být 

mimo jiné již získaná znalost specifik práce v dané organizaci.  

V rámci Univerzity Karlovy si sice organizace studenty na praxi nevybírají, naopak 

se ve smlouvě zavazují přijmout všechny jedince, které škola pošle, avšak zaslání 

motivačního dopisu ze strany studentů (jak bylo navrženo výše) by jim mohlo poskytnout 

základní představu o tom, kdo k nim na praxi přijde, jaký má k danému typu služby vztah a 

co od praxe zde očekává. 

Velkým přínosem může být také zviditelnění organizace prostřednictvím pozitivního 

hodnocení studentů a šíření jakési reklamy mezi další osoby nejen v prostředí školy, tento 

aspekt praxí zmiňuje i jedna členka terapeutického týmu DC SANANIM („v širších 
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souvislostech by se přínos praxí mohl zvýšit zlepšením informovanosti stážisty o zařízení a 

zamezení následným fámám „co tam asi dělají“, stážista by tuto informaci mohl šířit dále 

mezi studenty, školy, veřejnost, a tím napomáhat „odtajnění“ náplně programu a případně 

dělat DC „reklamu“). Totéž však platí i v opačném případě, tedy když budou studenti 

nespokojení, rozšíří tuto informaci i dále mezi studenty, v rámci fakulty apod.  

Nevýhod zde nalezneme relativně více než u zbývajících stran. Můžeme hovořit o 

případném narušení chodu pracoviště, potřebě neustále věnovat pozornost další osobě, 

omezení v nabídce aktivit pro studenty. V adiktologických službách je např. mnohdy 

vyloučena možnost pro studenty zúčastnit se, respektive vyzkoušet si, individuální práci 

s klientem z důvodu ochrany jeho soukromí a osobnosti (to dokumentuje také následující 

výrok jednoho z členů terapeutického týmu DC: „stážisti by byli více přínosní, kdyby měli 

přístup k více pracím v DC, musel by se změnit celý přístup ke stážím – teď se stážisti jen 

dívají, museli by pracovat. Mlčenlivost limituje DC v tom, co stážistům může nabídnout.“ 

Jako nevýhodu mohou organizace také vnímat (vysoké) nároky ze strany škol na to, jak má 

praxe vypadat, aniž by jejich návrh odpovídal charakteristikám konkrétního zařízení. 
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III. Praktická část 
 

1. Metodologie 

Práce svým zaměřením naplňuje design případové studie. Je tedy specificky 

věnována jednomu případu popsaného z pohledu tří zúčastněných stran, tj. školy, 

organizace poskytující praxi a studentů (Miovský, 2006). Na základě analýzy provedené 

v Doléčovacím centru o.s. SANANIM byla práce rozvinuta v jeden ucelený případ, který 

tvoří praktická výuka v oboru adiktologie. 

Obecným cílem práce bylo zmapovat a popsat roli praktické výuky ve vzdělávacím 

rámci a z pohledu poskytovatelů služeb (organizací praxí) se zaměřením na studijní obor 

adiktologie. Při sběru dat byly využity metody kvalitativního (rozhovor, analýza 

dokumentů) i kvantitativního výzkumu (dotazník). 

 

1.1 Cíle diplomové práce 

a) Popsat roli praktické výuky v celkovém vzdělávacím rámci a z pohledu 

poskytovatelů (sociálních) služeb. 

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

c) Získat pohled studentů na nabídku praxí v rámci studia adiktologie a na 

absolvovanou praxi v DC SANANIM. 

d) Zmapovat a popsat nabídku a způsob realizace praxí v rámci studia adiktologie. 

e) Vytvořit soubor doporučení, jak v oblasti praxí vytvořit kvalitní nabídku, jak zvýšit 

přínos praxí pro studenty, školu i pro organizace. 

f) Rozpracovat návrh adiktologického výkonu pro hodnocení praxe. 

 

1.2 Výzkumné otázky 

a) Jakou roli plní studentské praxe v oblasti terciárního vzdělávání? 

b) Jak mohou být praxe využity v rámci oblasti řízení lidských zdrojů? 

c) Jaká je nabídka praxe pro studenty v Doléčovacím centru o.s. SANANIM? 

d) Jaká mohou být doporučení pro zvýšení efektivity praxí ze strany studentů, školy i 

služeb? 

e) Jak se na význam praxí při studiu dívají studenti adiktologie? 

f) Jak se realizuje praxe v rámci studia oboru adiktologie? 

g) Jak adekvátně hodnotit studenta na praxi? 
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1.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor je tvořen třemi rozdílnými skupinami respondentů. V případě 

terapeutického týmu DC SANANIM tvoří základní i výběrový soubor všichni členové 

týmu zařízení. Výběr nebyl znáhodněn, využila jsem metodu totálního výběru (Miovský, 

2006). Terapeutický tým DC v době sběru dat tvořilo celkem 6 osob. 

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

ze svých povinných praxí, výběr taktéž nebyl proveden náhodně. Studenti byli vybíráni 

metodou samovýběru – byli osloveni studenti oboru adiktologie, jelikož tvoří velkou část 

studentů, kteří v DC absolvují praxe. Oslovení proběhlo prostřednictvím osobní e-mailové 

komunikace. Vzorek byl tedy omezen pouze na část studentů, avšak tento způsob výběru 

byl zvolen záměrně 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 byl pro mě nejlépe dosažitelný. 

Práce je navíc věnována zejména oboru adiktologie. Byli tedy osloveni všichni studenti 

adiktologie – stávající i bývalí. Následně byli do vzorku zahrnuti ti, kteří reagovali, 

absolvovali v DC praxi v období posledních 4 let a dali se studií souhlas. Celkem se 

jednalo o 4 osoby. 

Poslední skupinu respondentů tvořili pracovníci Kliniky adiktologie, kteří mají za 

tuto instituci na starosti koordinaci a zajištění praktické výuky. Celkem se jedná o 3 osoby, 

2 učitele praxe (pro bakalářské a navazující magisterské studium) a o zástupce přednosty 

pro výukovou činnost. Rozhovor byl proveden se dvěma z nich. 

 

1.4 Metody sběru dat 

Sběr dat byl proveden za využití kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod. 

Nejprve byla pomocí rešerše odborných českých i zahraničních zdrojů sesbírána data 

k tématu praktické výuky v rámci studijních programů a provedena jejich analýza. 

Následovalo provedení analýzy dokumentů k praxím, které jsou využívány na Klinice 

adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze pro studijní obor adiktologie. Se dvěma 

z klíčových pracovníků Kliniky adiktologie byl pro doplnění informací proveden 

polostrukturovaný rozhovor.  

Pro analýzu organizace DC SANANIM byly využity metody polostrukturovaných 

rozhovorů se členy terapeutického týmu a analýza všech dokumentů, které má DC 
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k dispozici pro oblast poskytování praxí. Byl využit také krátký dotazník k usnadnění 

procesu sběru informací od všech členů týmu DC, na něž navazoval osobní rozhovor.  

Od studentů byla data sbírána prostřednictvím krátkých dotazníků, případně 

doplněna pomocí osobního rozhovoru.  

Cílem práce je vytvořit návrh souboru doporučení pro praxe v oblasti 

adiktologických služeb, a to k využití jak pro studenty adiktologie, kteří jsou hlavní 

skupinou, jež zde praxe absolvuje, tak pro vzdělávací instituce a organizace samotné. 

 

Analýza dokumentů 

Analýzou dokumentů v kvalitativním výzkumu (tak byla využita i pro účely této 

práce) chápeme „analýzu jakéhokoli materiálu, který je zdrojem informací relevantních 

cílům studie“ (Miovský, 2006: 98). Jedná se o intenzivní rozbor a analýzu dokumentů, 

které jsou ve své jedinečnosti co nejobsáhleji objasňovány a interpretovány. Úkolem je 

zpracovat materiál, který existuje, a výzkumník většinou pouze dle svého výzkumného cíle 

materiál vybírá, provádí selekci a případně i menší úpravy. Obvykle se výzkumník nepodílí 

na vzniku takovýchto dat (Miovský, 2006). 

Analyzovány byly veškeré dokumenty, které mají Doléčovací centrum i Klinika 

adiktologie, respektive 1. lékařská fakulta, k dispozici k tématu poskytování praxí. Mezi 

nimi Manuály praxí, rámcová smlouva, sylaby a studijní plány, vnitřní předpisy DC, 

pravidla praxí pro studenty a další. 

 

Dotazník 

Pro účely této práce byl dotazník využit k získání zejména kvalitativních dat o 

zkušenostech studentů oboru adiktologie s praxí v rámci studia, o proběhlé praxi 

v Doléčovacím centru i o možnostech zefektivnění nabídky odborných praxí. 

Dotazník byl vytvořen na základě již provedené analýzy dokumentů, rešerše 

literatury a stanovených cílů práce, výhradně pro účely této diplomové práce. Vzor 

dotazníku je uveden v příloze č. 1. 

Pro tým DC byl taktéž vytvořen dotazník o dvou stručných otázkách. Tento nástroj 

byl využit k urychlení sběru dat, na získané informace jsem se následně doptávala osobně. 

 

Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor je zřejmě nejpoužívanější podobou interview, jelikož 

může vhodně eliminovat nevýhody nestrukturovaného i plně strukturovaného rozhovoru. 
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Je však potřeba předem si vytvořit schéma, které specifikuje okruhy otázek. Máme tedy 

definované jádro rozhovoru, tj. minimum témat a otázek, které máme za povinnost probrat 

(Miovský, 2006), a v případě potřeby se můžeme volně doptávat. 

Všechna realizovaná polostrukturovaná interview byla založena na vypracovaném 

schématu okruhů, na které jsem se dotazovala. Byla provedena se záměrně vybranými 

respondenty z řad terapeutického týmu DC a se zástupci vzdělávací instituce. 

Cílem provedených rozhovorů bylo zjistit, jaké je místo praktické výuky v přípravě 

studentů oboru adiktologie a získat informace o nabídce a fungování praxí v rámci školy a 

vybrané organizace (Doléčovací centrum SANANIM).  

Rozhovory byly realizovány v interakci mezi tazatelem (mnou) a respondentem, bez 

přítomnosti dalších osob. Z rozhovorů nebyl pořízen audiozáznam, poznámky a doslovné 

citace byly zaznamenávány metodou tužka-papír. 

 

1.5 Analýza dat 

Všechna získaná data mají kvalitativní charakter (z analýzy dokumentů, rozhovorů i 

dotazníkového šetření mezi studenty). Data byla analyzována s cílem popsat stávající 

situaci z pohledu všech zúčastněných stran, vytvořit soubor doporučení pro organizaci, 

školu i studenty a pilotně navrhnout způsob hodnocení praxí v rámci oboru adiktologie. 

Cílem analýzy tedy nebylo vytvoření teorie o situaci v oblasti praktické výuky na 

adiktologii, ale pouze její deskripce. 

Před provedením deskripce všech materiálů a informací byla u písemných 

dokumentů i informací získaných v rámci dalších výzkumných metod využita metoda 

obsahové analýzy. Jejím cílem je objasnit význam dokumentů, určit jejich strukturu a 

odvozovat relevantní závěry (Miovský, 2006). Analýza byla zaměřena směrem 

k nastaveným cílům práce. Data byla tedy analyzována z pohledu jejich obsahu a následně 

popsána. „Deskriptivní přístup k analýze je pak ve svém užším pojetí založen na 

předpokladu, že procesy utřídění, klasifikace a deskripce jsou samy o sobě analytickým 

postupem“ (Miovský, 2006: 220). Popis dat dále sloužil k vytvoření návrhu konkrétních 

doporučení. 
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1.6 Etické aspekty práce 

Terapeutický tým Doléčovacího centra si analýzu organizace v oblasti poskytování 

praxí sám vyžádal, proto nebyl od členů získáván písemný informovaný souhlas. Všichni 

obdrželi informace o probíhajícím výzkumu a byli v jeho průběhu zapojováni. Byli také 

seznámeni s cíli diplomové práce. Taktéž v případě zaměstnanců Kliniky adiktologie. 

Jména všech osob zůstávají anonymní (s výjimkou vedoucího DC SANANIM, který 

s uvedením jména souhlasil). 

V případě skupiny studentů taktéž nebyl vytvořen samostatný písemný formulář 

informovaného souhlasu, nicméně všichni zapojení studenti obdrželi písemnou cestou 

základní informace o studii, o jejích cílech a možných rizicích jejich zapojení. Každý 

respondent se dobrovolně rozhodl, zda se chce studie účastnit a mohl od studie kdykoliv 

odstoupit. Výsledky jsou anonymizovány, citace studentů uvedeny pod kódy. 

Klienti služeb nebyli do této práce nijak zahrnuti. Proto jsem z etického hlediska 

neidentifikovala žádná rizika, která by pro ně ze studie mohla vyplývat. 

Analýzu dokumentů jsem prováděla s vědomím a povinností dodržet povinnou 

mlčenlivost.  
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2. Výsledky analýzy současného stavu DC v oblasti poskytování 

praxí 

Tato část práce plynule doplňuje předchozí teoretickou část. Jedná se o výsledky 

provedeného výzkumu v Doléčovacím centru o.s. SANANIM, jehož cílem bylo zmapovat 

oblast nabídky a stavu poskytování odborných praxí studentům, zejména oboru 

adiktologie. Na počátku je stručně nastíněn způsob fungování zařízení, následně je kapitola 

věnována konkrétním výsledkům v dílčích oblastech praktické výuky. 

 

2.1 Představení Doléčovacího centra o.s. SANANIM 

Doléčovací centrum s chráněnými byty (dále jen DC) je zařízení spadající do sítě 

adiktologických služeb (služeb pro uživatele návykových látek) občanského sdružení 

SANANIM. Jedná se o sociální službu podle zákona č. 108/2006, zařízení je zároveň 

certifikováno Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Organizace patří mezi 

nestátní neziskové. Zařízení poskytuje následnou péči uživatelům návykových látek, kteří 

dokončili řádnou dlouhodobou léčbu či dobrovolně alespoň 3 měsíce abstinují a potřebují 

návaznou péči. 

Jak již bylo uvedeno, DC spadá do působnosti celého o.s. SANANIM, vedoucí DC 

proto přímo podléhá vrchní odborné ředitelce, výkonnému řediteli a také správní radě 

občanského sdružení. Samotné doléčovací centrum má v čele vedoucího zařízení, kterým 

doposud byl Tomáš Nedvěd, Dis., v současné době se na jeho místo po mateřské dovolené 

vrátila původní vedoucí, Mgr. Pavla Makovská Dolanská. Vedoucímu pak podléhá 

terapeutický tým, sociální pracovnice a vychovatelka, případně i externí zaměstnanci. 

Terapeutický tým je v současnosti tvořen 7 osobami včetně vedoucího, jedna z terapeutek 

má zároveň funkci sociální pracovnice. Všichni uvedení pracují přímo s klienty 

v doléčovacím programu.  

Způsob řízení byl za dobu vedení T. Nedvědem spíše neformální, vedoucí tvořil 

součást týmu, který vedl nedirektivně, metodou týmového vedení (Plamínek, 1996), kde 

hlasy jednotlivých podřízených mají stejnou váhu jako slovo vedoucího a kde podřízení 

participují na vytváření a rozhodování o poskytované službě. Týmová spolupráce na velmi 

osobní úrovni vzhledem k typu klientely, s níž tým pracuje. S vedením původní vedoucí 

jsem neměla možnost se setkat. 
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2.2 Výstupy analýzy 

V DC byla realizována podrobná diagnostika v oblasti nabídky praxí pro studenty 

vyšších odborných a vysokých škol. Členové terapeutického týmu od ní očekávali zejména 

odhalení silných a slabých stránek, které bude potřeba vylepšit. Diagnostika organizace 

byla provedena za využití metody analýzy dokumentů a vnitřních předpisů DC, kdy byly 

mapovány všechny oblasti týkající se praxí a dohledávány ty dokumenty, které praxe 

upravují. Dále byly realizovány rozhovory s dosavadní koordinátorkou praxí a s vedoucím 

DC, který informace doplňoval. Poslední část tvořil krátký dotazník o dvou hlavních 

položkách, který byl předložen všem členům terapeutického týmu k vyplnění, 

k dotazníkům jsem se následně doptávala na podrobnější informace osobně. 

Celá oblast praxí byla rozdělena do menších podoblastí, které kopírují okruhy, na něž 

jsem se výzkumně zaměřovala a které budou popsány níže.  

 

Existence seznamu spolupracujících škol 

V DC neexistuje žádný dokument, který by vymezoval, jací studenti (s výjimkou 

požadavku na minimální věk 21 let) a z jakých vzdělávacích institucí zde o praxi mohou 

žádat. Navíc tuto fázi praxí nezajišťuje autonomně DC, ale kancelář celého o.s. 

SANANIM.  

Ve skutečnosti na praxe nejčastěji přicházejí studenti vyšších odborných škol oboru 

sociální práce, kteří však mají od ostatních škol odlišný způsob průběhu praxí (dlouhodobá 

průběžná praxe, přibližně dva dny v týdnu). Tato skutečnost respektuje výše uvedené 

dělení a cíle jednotlivých typů praxí dle Havrdové (1999). Dále zde své praxe absolvují 

studenti univerzit (zejména oboru adiktologie) a také studenti ze Slovenska 

prostřednictvím programu Erasmus. Je tedy důležité koordinovat, aby se na skupinách 

nesešlo více studentů než jeden. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nemá DC žádné speciální preference škol, 

pouze označuje za vhodné, aby zde praxe absolvovali studenti profesně příbuzných oborů. 

Z rozhovoru s vedoucím zařízení vyplynulo, že v ideálním případě by si rád vybíral 

studenty na praxi na základě posouzení prostřednictvím individuálního pohovoru, avšak 

pro takový nástroj chybí v současné době prostor i časové možnosti. Na praxi jsou proto 

přijímáni všichni studenti, kteří o to požádají. V případě oboru adiktologie je zařízení 

k této podmínce dokonce smluvně zavázáno. 
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Nabídka v oblasti praxí 

Doléčovací centrum nemá v žádném dokumentu přesně stanovenou svou nabídku pro 

školy, které sem posílají studenty na praxe. Není tedy nastaven žádný stabilní model praxe, 

který by všichni studenti jednotně absolvovali. To může do praxí vnášet různá očekávání a 

požadavky jak ze strany škol, tak studentů, a přinášet v tomto smyslu zátěž pro samotné 

zařízení. 

Délka praxe se liší v závislosti na požadavcích jednotlivých škol, DC samotné žádná 

omezení neklade. Možnosti se pohybují od jednodenních exkurzí v zařízení, přes 20 hodin 

praxe, až po např. 180 hodin. Podmínky si tedy neurčuje DC, ale konkrétní školy. 

Taktéž obsah praxe není v DC pevně daný, DC by v podstatě mělo naplňovat 

požadavky škol a jimi vytvořené smlouvy. Z tohoto důvodu vyvstává opakovaný problém 

s nedostatkem práce pro studenty. Současná nabídka spočívá zejména v účasti na 

skupinové terapii (možno až 3x týdně) a v konzultacích se členy terapeutického týmu DC. 

Dále obsah praxe zahrnuje samostudium (operační manuál zařízení, pravidla, etický kodex 

a další), prohlídku zařízení, informace o práci v DC, práci ze sociální oblasti (možná účast 

na první sociální konzultaci, případně odběr sociální anamnézy), celkově jsou však praxe 

v DC nastaveny spíše pasivně. 

Na tomto místě bude uveden průběh přípravy praxe v DC tak, jak ho popsala 

koordinátorka praxí. Student kontaktuje DC nebo přímo koordinátora praxe, který se s ním 

dohodne na dalším postupu a nabídne mu termín praxe. Pokud student s termínem 

souhlasí, pak dodá smlouvu od školy, není-li uzavřena dlouhodobá rámcová smlouva, a 

přijde se osobně domluvit na konkrétním obsahu praxe. Po příchodu studenta do DC ho 

koordinátor představí týmu, pohovoří s ním – předá mu důležité informace, vytvoří s ním 

zakázku na délku a obsah praxe. Následuje samotné absolvování náplně odborné praxe. 

V DC se nabízí zejména dlouhodobé praxe v délce 80 hodin, tuto variantu doposud 

využívali nejčastěji studenti adiktologie (do akademického roku 2010/2011). V prvním dnu 

praxe proběhne pohovor s koordinátorem, studentovi jsou předány potřebné informace. 

Následně podepíše dokument „prohlášení stážisty“, domluví se konkrétní zakázka a 

student dostane k dispozici k prostudování organizační materiály DC. Hlavní část praxe 

tvoří účast na terapeutických skupinách, z nichž student pořizuje zápis, po skupině má 

možnost využít odborné konzultace k jejímu průběhu. Dále praxe obsahuje úkoly z oblasti 

sociální práce, např. tvorbu různých databází, aktualizaci seznamů dostupných služeb pro 

cílovou skupinu, také třídění starých dokumentů, skartaci atd. Někdy studenti mohou 

pomoci s klubovými aktivitami pro klienty či s hlídáním dětí klientek, zcela výjimečně by 
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jim mohl být zpřístupněn vstupní pohovor s klientem. Obecně je cílem praxí co nejvíce 

studenty včlenit do terapeutického programu a využít jejich energii zejména pro klienty. 

Bohužel není možné ukázat jim průběh individuální terapie z důvodu ochrany klientů a 

etiky práce. Toto pravidlo funguje ve všech zařízeních o.s. SANANIM. Ke studentům je 

zaujímán individuální přístup a záleží také ve velké míře na jejich vlastní aktivitě a zájmu 

o práci. 

 

Smlouva se školou 

Podoba smluv se školami, které do DC posílají své studenty na praxi, není jednotná. 

Naopak každá škola má svou formu smlouvy – školy si samy stanovují délku, obsah i 

podmínky praxe. Vedoucí zařízení ani koordinátorka se nezmínili o tom, že by mezi 

školami a DC (respektive celým občanským sdružením) probíhal proces vyjednávání o 

podmínkách odborných praxí. DC tedy pouze schvaluje podobu smlouvy, kterou škola 

předkládá, nevytváří si žádnou vlastní. 

 

Pravidla průběhu praxí 

Pro Doléčovací centrum platí vnitřní personální předpis, který stanovuje pravidla 

odborných praxí v celém o.s. SANANIM. Tento předpis upřesňuje náplně a cíle praxí, 

kritéria pro přijetí, povinnosti studentů a cenu praxe v jednotlivých zařízeních. Nejedná se 

však o samostatný dokument pro praxe v DC. V případě DC jsou zde uvedeny povinnosti 

studenta, které kopírují dokument „Prohlášení stážisty“, jež student podepisuje při nástupu 

na praxi. Dokument dále stanovuje cenu praxe. 

Student se s pravidly praxe seznamuje při nástupu do DC a je povinen podepsat, že 

s nimi souhlasí a bude je dodržovat. V DC však existují dvě různé podoby jednoho 

dokumentu („Pravidla stáží – prohlášení stážisty“). 

Role studenta na praxi obnáší plnění několika povinností. Zcela základní je 

povinnost zachování mlčenlivosti. Dalšími pravidly jsou zákaz kontaktování se s klienty 

mimo dobu praxe, nutnost souhlasu klientů s přítomností studenta na skupinách, omezení 

přístupu studenta do dokumentace klientů. Každý student musí před zahájením praxe 

absolvovat školení o požární ochraně a bezpečnosti práce, k těmto účelům slouží dokument 

„Školení pro stážisty DC SANANIM.“ Tuto povinnost obecně stanovuje taktéž rámcová 

smlouva mezi DC a 1. LF UK. 
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V DC také existuje dokument „Dohoda o provedení práce“, jenž je využíván pro roli 

konzultanta praxe v DC, tedy osobu, která se studentovi věnuje nad rámec práce 

koordinátora praxí.  

V DC funguje důležité nepsané pravidlo, že na skupině může být přítomen 

maximálně 1 student. Takto je to domluvené, avšak nikde toto pravidlo není písemně 

stanoveno, je tedy na koordinátorovi, aby si případný souběh více praxí hlídal. Pravidla 

praxí v DC tedy existují, avšak jsou poměrně stručně a obecně formulovaná. 

 

Evidence informací o studentech na praxi a jejich využití 

Doléčovací centrum nijak souhrnně neeviduje seznam studentů, kteří zde absolvovali 

praxi. Údaje o studentech jsou vedeny v jednotlivých složkách, kde jsou uloženy různé 

dokumenty – např. smlouva se školou, „prohlášení stážisty“ (souhlas s pravidly a školení 

bezpečnosti), hodnocení studenta apod. Jako komplikaci vnímám umístění stejných 

dokumentů do složek studentů v několika kopiích či verzích, v jiných složkách naopak 

některé z dokumentů zcela chybí, u některých studentů např. chyběly údaje o škole, která 

praxi zařizovala. 

Oproti tomu se v DC důkladně evidují smlouvy uzavřené se školami, odkud studenti 

přicházejí, vše je uloženo v kanceláři u koordinátora praxí.  

Data o studentech se v DC nijak dále nevyužívají. Během praxe není možné, 

vzhledem k nastaveným podmínkám, pozorovat interakci studenta s klienty, chybí 

informace o jeho přímé práci s klienty a podle vedoucího zařízení je proto bezúčelné např. 

vytvářet databázi „šikovných“ jedinců. Absolventi škol jsou navíc dle vedoucího zařízení 

jako zdroj při výběru nových pracovníků do DC až na posledním místě. 

 

Komunikace (se školami, v rámci o.s. SANANIM, v DC) 

DC je na webových stránkách o.s. SANANIM uvedeno jako jedno ze zařízení, kde je 

možno absolvovat praxi. Škola se v případě zájmu ozve buď kanceláři o.s. SANANIM 

nebo někdy přímo DC. Centrálně by praxe měl koordinovat Josef Šedivý, který je však 

zaměstnancem jiného zařízení, nikoli Doléčovacího centra. Po kontaktování školy se 

provede „indikace“ studenta pro praxi v tomto zařízení, z kanceláře je informace o zájemci 

poslána vedení DC, vedoucí ji dále předá do kompetence koordinátorovi praxí. U většiny 

škol tedy neprobíhá přímá komunikace s DC, koordinátor komunikuje až přímo 

s jednotlivými studenty. Podle slov stávající koordinátorky není v kompetenci DC smluvní 
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ošetření praxí ani finanční stránka. Všechny informace jdou přes vedoucího DC jako přes 

prostředníka, koordinátorka pak získává až zprostředkované informace. 

 

Funkce koordinátora praxí 

V současné době praxe za celé o.s. SANANIM organizuje Josef Šedivý, vedoucí 

Terapeutické komunity Karlov. Funguje jako jakýsi prostředník mezi DC a školami. 

Úkolem koordinátora praxí v DC je v první řadě komunikace se zájemci o praxi. 

Koordinátor zjišťuje, zda mají studenti v pořádku smlouvu, případně upravuje podmínky 

zakázky (např. u studentů adiktologie). Dále vytváří a aktualizuje kalendář praxí a hlídá 

počty studentů tak, aby nepřesáhly počet vyšší než jeden na skupině. Koordinátor má na 

starosti také administrativní stránku praxí, tj. vede evidenci, zajišťuje podpisy studentů, 

hodnotí je. Předává informace zbytku terapeutického týmu o tom, kdo na praxi přijde, kdy 

a k čemu ho tým bude moci využít. 

Studenti prý chtějí zejména vidět program s klienty, koordinátor jim proto umožňuje 

psaní zápisů ze skupin a nabízí následné odborné konzultace.  

Koordinátor plní tuto funkci v DC dobrovolně, stávající koordinátorka ji považovala 

za zvládnutelnou a vyhovující. 

 

Poskytování zpětné vazby, hodnocení praxí 

Chybí jednotná struktura hodnocení, studenti si nosí ze škol své formuláře, což může 

být náročné na administrativu i čas pracovníků DC. Některé školy požadují hodnocení bez 

předem dané struktury, v jiných případech vyplňuje koordinátor škály u praktických 

kompetencí (zejména u vyšších odborných škol). 

Podle koordinátorky jde během praxe zejména o podporu studenta. Hodnotí ho proto 

buď kladně, je-li student šikovný a snaživý, nebo se snaží dobře sepsat jeho slabší stránky, 

spíše ve formě doporučení, není-li ještě na práci s lidmi zcela připraven, aby ho od další 

práce s lidmi neodrazovala. 

 

Autonomie DC a kompetence pracovníků v oblasti praxí 

Dle vedoucího DC mají školy mnohdy nereálné představy o tom, co by zde studenti 

mohli absolvovat a „diktují“ DC své podmínky. Bylo by tedy vhodné a užitečné získat si 

vzhledem ke školám větší autonomii, např. v podobě jasně vymezené nabídky praxí. 

Terapeutický tým Doléčovacího centra SANANIM je nyní tvořen 7 pracovníky 

včetně vedoucího. Někteří z nich mají v oblasti praxí přesně dané kompetence, jiných se 
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toto téma téměř netýká. Jednotlivé kompetence ani konkrétní úkoly však nejsou zakotveny 

v žádném písemném dokumentu, vše funguje ve formě nepsaných pravidel. 

Role koordinátora praxí byla zmíněna výše. Pro tuto pozici funguje také zástupce. 

Ostatní členové týmu nemají vzhledem ke studentům žádné zvláštní povinnosti. 

 

Možný přínos studentů pro DC 

V současnosti jsou praxe pro studenty organizovány spíše pasivně, studenti se učí 

zejména pozorováním. Aby mohli být skutečně přínosní, museli by se aktivně zapojit a 

pracovat (tato informace vyplynula z obou rozhovorů s vedoucím DC i s koodinátorkou 

praxí). Mlčenlivost však DC limituje v tom, co může studentům nabídnout. Pomalu se však 

otevírají oblasti, kde by i oni mohli pracovat při zachování stávajících předpisů, např. 

zapisování do databází, aktualizace sociálních sítí, kontakty s potenciálními sponzory 

apod. Možný přínos studentů vnímá DC nejvíce ve využití směrem ke klientům, oceňují 

jejich nápady v oblasti sociální práce, hlídání dětí a jakékoliv aktivity navíc, které studenti 

sami aktivně navrhnou, např. příprava volnočasových aktivit pro klienty či nabídka 

vzdělávání (např. AJ, práce s PC). 

Vyšší přínos spatřují členové týmu DC v realizaci dlouhodobých studentských praxí. 
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3. Výsledky v oblasti pohledu studentů na praxe ve studiu 

Následující kapitola je věnována poslednímu pohledu, který doplňuje ucelený 

obrázek praktické výuky ve studiu oboru adiktologie, pohledu samotných studentů. Pro 

dotazníkové šetření byli samovýběrem identifikováni čtyři jedinci, studenti adiktologie, 

z různých ročníků, kteří v rámci studia absolvovali jednu z povinných praxí v Doléčovacím 

centru SANANIM. Tito jedinci odpovídali na otázky v předem vytvořeném krátkém 

dotazníku (viz příloha č. 1). Na tomto místě budou popsány výsledky, které z dotazníků 

vyplynuly, dle struktury, jak byly formulovány. 

Uvedené citace a tvrzení nelze vzhledem k nízkému počtu respondentů jakkoli 

zobecňovat, mohou však poskytnout různé pohledy na získanou zkušenost a také 

reflektovat to, že každému člověku vyhovuje jiný styl práce i jiný způsob vedení při praxi.  

 

3.1 Výsledky dle jednotlivých oblastí 

Výzkumu se zúčastnily tři studentky a jeden student. Za účelem zachování jejich 

anonymity předkládám konkrétní citace s označením S1 až S4. 

Tři studenti absolvovali praxi v DC v průběhu roku 2011, a jen dva z nich v průběhu 

léta tak, jak stanovuje Manuál praxí. Třetí se domluvil na individuálním termínu a jeho 

praxe proběhla v první polovině června. Poslední student praxí v DC prošel již v roce 

2010, a to v průběhu měsíců ledna až března.  

Jak již bylo uvedeno, studenti ve výběrovém souboru navštěvovali v době výzkumu 

různé ročníky studia, proto i délka praxe v DC se může odlišovat dle příslušných 

požadavků školy. Rozsah hodin, které studenti na praxi strávili, se liší. Na tom můžeme 

vidět, jak je možné proaktivně a individuálně délku praxe domluvit. Dva studenti si 

povinnou praxi rozdělili do více zařízení (minimální počet hodin na praxi ve studiu 

adiktologie je 80), proto jejich praxe v DC trvala jen 40 hodin. Třetí zde strávil 80 hodin, 

tedy celých 14 dní praxe a poslední pravděpodobně déle, než bylo stanoveno, tj. déle než 

160 hodin. 

Důvody výběru právě Doléčovacího centra pro absolvování povinné praxe se mezi 

studenty taktéž výrazně liší s tím, že převažují pragmatické důvody. Někteří uvedli zájem o 

oblast následné péče či absenci praxe v tomto typu služby (S2: „T ěch důvodů bylo víc, ale 

zajímalo mě téma následné péče, praxe v tomto typu služby mi chyběla a abych byla 

upřímná, roli taky hrálo to, že praxe probíhala jen večer a navíc bylo DC SANANIM 

kousek od mého tehdejšího bydliště.“ ). Jeden student zmínil variantu, která začala fungovat 
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v minulém roce, a to možnost projít v rámci 14denní praxe dvě zařízení v kombinaci – 

Doléčovací centrum a Pracovní a sociální agenturu SANANIM (S1: „P řišlo mi zajímavé, 

že to jsou vlastně 2 praxe v jedné - týden v PSA a týden v DC.“). Studentka S4 také zmínila 

návaznost svého zájmu o praxi v tomto zařízení na teoretickou výuku ve studiu (S4: 

„Problematika doléčování mě zaujala už v průběhu školního roku, nejen díky předmětu 

Systém léčebné péče.“).  

 

Vnímání role učitele praxe ve škole 

Otázka zjišťovala zkušenosti a vnímání role konkrétního učitele praxe, nebyla 

položena obecně. Studenti mají tuto pozici spojenou s konkrétní osobou, proto se mezi 

nimi vnímání této role ve škole rozchází a může být navíc výrazně subjektivní. Jedni ji 

vnímají velmi pozitivně, druzí ji nehodnotí či mají spíše horší zkušenosti. Dá se říci, že se 

zkušenosti uvedených čtyř studentů liší dle stupňů na škále. Jedna studentka uvádí, že „byl 

vždy vstřícný a ochotný…“ (S4). Další student byl taktéž spokojený, ale vznáší již i drobné 

výhrady (S1: „Celkové dobře, ne výborně, ale dobře. Všechny vypsané kontakty platily, 

vždy jsem si stihl zarezervovat tu praxi, kterou jsem chtěl, takže i termíny byly vypsány 

včas. I když si myslím, že dost na poslední chvíli.“). Třetí studentka jeho roli nijak 

nevnímá, dá se říci, že s učitelem praxe téměř nekomunikovala, vše si zařídila sama a jemu 

odevzdala až povinné výstupy. Poslední studentka pak je nejvíce skeptická, když uvádí: 

„Tato role mi přijde zbytečná, neboť učitel praxe často reagoval na e-maily s velkým 

zpožděním, někdy dokonce vůbec, při domlouvání praxe stejně navíc poskytl jen kontakty a 

domluvení konkrétního termínu bylo na mě.“  (S3). 

 

Vnímání role koordinátora praxe v zařízení  

Všem studentům se na praxi v DC věnovala tehdejší koordinátorka. Ve většině se 

shodli na tom, že i přes některé drobnosti (zejména občasné chaotické chování), byla pro 

ně výraznou autoritou a zároveň vzorem pro práci, vždy ochotná pomoci a poradit. Student 

S1 uvádí: „Její roli jsem vnímal jako neotřesitelnou autoritu, která dokázala v určitých 

chvílích být jak pořádně tvrdá, tak i nad věcí.“  Studentka S2: „…na druhou stranu, tak jak 

se mi věnovala na praxi ona, s tím už jsem se pak v žádné jiné službě při studentské praxi 

nesetkala.“  

Pouze studentka S3 vnímala uvedenou koordinátorku negativně. Uvádí, že „vnímala 

jsem jí jako naprosto nevhodnou osobu pro práci se stážisty…na první domluvený den 

praxe přišla s hodinovým zpožděním, nedostala jsem od ní přesné instrukce, kdy přesně do 
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zařízení docházet, nedávala mi zpětné vazby (např. ohledně mých zápisů ze skupin), 

nevyjasněnost pravidel stáže (př. jak se chovat ke klientům – tykat nebo vykat).“ Výčet 

těchto negativních zkušeností dokládá, že každý může osobu koordinátora vnímat jinak, 

někomu takzvaně sedne, jiný stejné vlastnosti vnímá záporně. 

 

Průběh a náplň praxe 

Otázka mířila na činnosti, které studenti v průběhu své praxe vykonávali. Studenti 

shrnují shodně vše, co uvedli členové terapeutického týmu DC. Nejčastěji docházeli na 

skupinovou terapii, z níž pořizovali zápis a hlídali děti klientkám matkám, které v DC 

využívají službu chráněného bydlení. Student S1 oceňuje, že mohl „pozorovat při práci 

skutečné terapeuty.“ Žádný ze studentů nemohl v rámci praxe vést samostatně skupinu 

(S1: „Snad vše, kromě vedení skupiny.“). Studentka S4 uvádí důležitou informaci, která do 

průběhu odborné praxe jednoznačně patří, a to: „po prohlídce zařízení jsem si četla 

manuál.“ Také vnímala jako pozitivní, že si mohla povídat s klienty.  

Pouze studentka S3 mimo uvedené aktivity zmínila, že vykonávala ještě další 

činnosti, které však nespadaly do oblasti odborné práce. „P řipravovala jsem věci ke 

skartaci (odstraňování sponek aj.), skartace (většina času), přerovnávání kartotéky.“ I přes 

negativní vnímání těchto úkolů měla jako jediná možnost přihlížet sběru informací a tvorbě 

anamnézy klienta. 

 

Nové znalosti, poznatky a dovednosti 

Všichni studenti měli na praxi možnost pozorovat dění okolo sebe, v terapeutickém 

týmu, v atmosféře zařízení, mezi klienty. Každý z nich si z této zkušenosti pro sebe odnesl 

něco jiného. Souhrnně uvádějí, že se naučili spíše abstraktním věcem než konkrétnímu 

provádění úkolů či výkonů.  

Studentka S4 například nejobecněji uvedla: „Získala jsem všeobecný nadhled, i když 

týden praxe mi připadalo málo (bylo to tak bohužel nastavené – 1 týden DOC a 1 týden 

PSA). Nevím, zda můžu říct, jestli jsem získala nějaké dovednosti či se něco naučila. Spíš 

jsem pozorovala a vnímala klienty. Brala jsem to jako prohlubování znalostí ze systému 

péče, co se týče právě doléčování.“ Další studenti byli ve svých odpovědích ještě 

konkrétnější a uváděli návrhy, jak by praxe mohla vypadat. S1: „Ur čitě jsem se naučil, že 

do bodu, kdy bych se cítil, že bych mohl terapeuta dělat, mi zbývá ujít obrovský kus cesty. 

Dále pak aktivně pozorovat dění při skupině, což jsem použil při vypracovávání zápisů.“  

S2: „Hlavně asi to, že to nejtěžší na léčbě závislosti je až to, co následuje po ní. Jak je 
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těžké obstát při návratu do běžné společnosti – jak je hrozně těžký najít si práci, zase se 

osamostatnit, když na tebe furt útočí nějaké „hříchy z minulosti“. Teď nevím, jestli je to 

dovednost – ale naučila jsem se, respektive spíš poučila, že je přínosem být přísná a 

striktně se držet pravidel, pokud možno bez výjimek.“ 

 

Přínos praxe pro studenty 

Otázka mířila jak na vnímaný přínos praxe v DC pro studenty, tak na to, co 

konkrétně v rámci praxe ocenili. První student ocenil vše, od zápisů ze skupin až po hlídání 

dětí během skupiny matek. Druhá studentka, jak již bylo výše uvedeno, strávila na praxi 

delší dobu, než byl její povinný rozsah, proto jako jediná mohla říci, že „to, že jsem tam 

chodila relativně dlouhodobě, tak jsem mohla vidět u drtivé většiny klientů velký posun, 

což se mi při třeba týdenní praxi skoro nestávalo (asi ani nemohlo..).“ Pro studentku S3 

měla dle jejích slov praxe přínos minimální, ale oceňuje, že „jsem si mohla vyzkoušet 

tvorbu zápisů ze skupin a že jsem mohla přihlížet sběru anamnézy.“ Poslední studentka 

svou praxi v DC shrnuje velice pozitivně takto: „P řínosem bylo určitě sledování klientů 

v procesu doléčování – to se z knih člověk nedočte. Ocenila jsem skupiny, které byly velice 

přínosné. Hlídání dětí s klientkami prohloubilo můj vztah k nim a navzájem – nebylo to 

takové „umělé“ .“  

 

Oblasti a nápady ke zlepšení 

Studenta S1 nic k vylepšení nenapadlo, podle něj „toto byla velmi dobře 

zorganizovaná praxe.“ Druhá respondentka by ocenila nižší míru chaotičnosti 

koordinátorky praxí, ale jinak nic dalšího neuvádí. Studentka S3 by osobu koordinátora 

praxí dokonce zcela změnila. Dále by se „snažila stážisty více zapojovat do odborných 

úkonů; nebyla jsem spokojena s prací, kterou jsem většinu času dělala (skartování).“  

Studentka S4 uvádí další aspekt své praxe, který by vylepšila: „Ur čitě bych 

prodloužila dobu praxe. Ten jeden týden je opravdu málo. Nedá se říci, že bych nebyla 

spokojena – na praxi se mi líbilo – ale až na koordinátorku praxí a tu sociální pracovnici 

mi připadalo, že ostatním jaksi „překážím“ – asi mají hodně stážistů, ale tohle je problém 

většiny pracovišť, že nedoceňují stážisty.“ 

V rámci další otázky jsem se dotazovala také na to, co by studentům mohlo obecně 

na praxích pomoci. Z dotazníků vyplynula shoda na důležitosti osob, které praxi zajišťují a 

koordinují, tedy učitele a koordinátora praxe. Student S1 konkrétně říká, že by mu pomohl 

„ člověk, který by mi jasně vytyčil, co mám a co nemám při praxi dělat.“  Pro studentku S3 
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by bylo užitečné zefektivnit komunikaci s učiteli praxe. Dále pak také „konkrétní a jasně 

definovaný program praxe v daném zařízení, kterého by se studenti mohli držet a podle 

kterého by věděli, kde mají v kolik hodin být a co dělat.“ Pohled na osoby, které praxi 

dotvářejí, doplňuje výpověď studentky S4, které by pomohla „v ětší ochota spolupracovat 

ze strany pracovníků – když na stážisty nemají náladu nebo nechtějí odpovídat na jejich 

dotazy a přiblížit jim tak prakticky problematiku – tak ať stážisty do zařízení neberou. 

Ulehčí si tak práci obě strany – toto se však netýká jen tohoto zařízení.“ 

Studentka S2 navrhuje relativně ucelenou úpravu organizace praxí ve studiu 

adiktologie, z toho důvodu je zde její citace uvedena v plném rozsahu: „Ur čitě kdybychom 

se mohli nějak více zapojovat, i když ono to podle mě dost dobře nejde. Rozhodně ne 

plošně u všech studentů adiktologie. Náslechy a pozorování jsou sice hodně cenné, ale 

myslím, že to rozhodně nestačí. Pak taky to, aby jí třeba bylo víc – (panebože, hlavně ať to 

zase někdo nepochopí tak, že studenti volají po tom, aby kromě výuky měly ještě víc praxe 

– jako třeba místo 160 hodin ve volném čase 250 – tak to vážně nemyslím...). Spíš třeba 

udělat některé současné předměty formou (alespoň částečně) praxe – tady by klidně stačily 

ty náslechy. Napadá mě, že by to takhle třeba šlo u Sociální práce, např. jít na praxi na 

OSPOD, do dětského domova nebo do domova důchodců…“   

 

Výstupy z praxe 

Otázka zjišťovala, jak studenti vnímají nastavené povinné výstupy z praxí. Žádnému 

z nich nevadí, uvědomují si potřebnost nějak prokázat, že praxi absolvovali a co díky ní 

získali, nicméně mnohdy je to pro ně ta nejméně „zábavná“ část praxe. Student S1 dodává, 

že mu nevadí, je-li o čem ve zprávě z praxe psát. S3 by zrušila, případně snížila, minimum 

počtu stran pro zprávu z praxe, jelikož někdy má problém ho naplnit („zrovna v případě 

zprávy z DC“). Studentka S4 naopak uvedla, že jelikož zprávu z praxe vnímá jako její 

nedílnou součást, psala by si ji pro sebe, i kdyby nebyla povinná. 

 

Výkony jako způsob hodnocení praxe 

Studenti byli dotazováni, co si myslí o možném návrhu souboru výkonů, které by 

určovaly, co se má student na praxi v jednotlivých zařízeních naučit. Zde se jejich 

subjektivní názory relativně rozcházely. Jedni to považují za užitečné, druzí ze zkušeností 

reagují spíše střízlivě.  

S1 uvedl, že by to „mohlo přinést ucelený pohled na činnosti, které má student na 

praxi vykonávat. A eliminovalo by to situace, kdy student za týden praxe prakticky nic 
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neudělá a k ničemu se nedostane. Takže by to mohl být dobrý krok.“ Taktéž studentka S3 

tento nápad oceňuje, avšak doplňuje stále důležitý prvek samotných organizací 

poskytujících praxe („Nápad dobrý, ale obávám se, že v některých zařízeních nás nepustí 

k tomu, abychom si dané výkony přímo vyzkoušeli.“). Studentka S2 nakonec dodává, že 

„myšlenka je to sice v mnohém velice dobrá, ale na základě pětileté zkušenosti se 

studentskou praxí právě v roli studenta, který se má něco naučit, mi nepřijde proveditelná. 

Rozhodně ne u všech studentů a ve všech službách. Dovedu si představit, že by to spíš 

přineslo víc komplikací a problémů než by to mělo užitku (od nespokojenosti ze strany 

personálu, že jim studenti berou práci, jejichž následky musí pak sami řešit, až po 

nespokojenost ze strany studentů, kdy bude „boj o vyplnění celého seznamu“ – protože 

někde se k něčemu dostaneš snadno, jinde vůbec, někde ty výkony dělají denně, někde 

výjimečně atd.“) . 

 

Praxe jako nástroj pro budoucí uplatnění absolventů 

Vzhledem k tomu, že absolvování odborné praxe v zařízeních a službách tvoří jeden 

z důležitých nástrojů zabezpečování lidských zdrojů, ptala jsem se na názor studentů na 

tuto skutečnost, tedy zda by praxe měly fungovat jako pomoc při budoucím pracovním 

uplatnění. 

Všichni se shodli na tom, že je to pravda, respektive že by to tak být mělo. Jsou ale 

poněkud skeptičtí k realitě v praxi. Naproti tomu S2 uvedla, že tuto skutečnost ze svého 

okolí zná a je tedy možné, že praxe tuto funkci mohou naplňovat: „V mém okolí je dost 

lidí, kteří v současné době pracují v těch službách, kde byli předtím na praxi. Navíc si 

čerstvý absolvent může do toho CV napsat aspoň něco. Za mě rozhodně palec nahoru – to 

zajištění praxe bylo na adiktologii asi to nejlepší, rozhodně jsem za to hodně vděčná.“  

Podobný názor má i student S1, který si myslí, že „za takovou 2týdenní praxi se člověk 

může naučit víc než za několik měsíců studia. A jen na základě naučené teorie nikde nikoho 

nezaměstnají.“  

 

Celé výsledky dotazníkového šetření zakončila studentka S4, která doplnila 

následující postřeh: „Praxe je potřebná a smysluplná záležitost, která pomáhá přiblížit 

problematiku závislostí nebo léčby studentům. Měla by se využít. Pracovníci by měli být 

plně k dispozici studentům, aby vše probíhalo tak, jak má.“ 
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4. Návrhy doporučení (nejen) pro DC SANANIM, pro školu i 

studenty 

Poslední kapitola přináší soubor doporučení a návrhů, jak by bylo možné zefektivnit 

poskytování odborné praxe pro všechny zúčastněné strany a vylepšit jejich spolupráci na 

tomto procesu. Návrhy jsou učiněny pro každou stranu jednotlivě s tím, že je brán zřetel na 

skutečnost, že doporučení a případné změny musí dávat smysl jako celek.  

V rámci jednotlivých podkapitol jsou pro ilustraci přiloženy konkrétní návrhy 

dokumentů či zlepšení, které jsou výstupem této práce. Všechny podkapitoly jsou shodně 

strukturovány z důvodu přehlednosti a možnosti zcelit si pohled na předkládané návrhy. 

Jednotlivé části doporučení se rozsahem liší dle skutečnosti, že každá se více týká pouze 

některých zúčastněných stran. 

 

4.1 Doporučení pro organizace poskytující praxe studentům 

Doporučení vyplynula zejména z provedeného výzkumu v Doléčovacím centru, 

budou tedy zaměřena především na něj, s možným využitím i v dalších (nejen) sociálních 

službách. Zdrojem návrhů byly také analýza dokumentů, které má Klinika adiktologie 1. 

LF UK k dispozici pro vymezení odborné výuky a výsledky dotazníkového šetření mezi 

studenty. V neposlední řadě poskytovala inspiraci česká i zahraniční literatura. 

Návrhy na zefektivnění jsou rozděleny do čtyř částí, všechny se snaží respektovat 

ucelenost situace, tedy doplňují a obohacují návrhy pro vzdělávací instituce i samotné 

studenty.  

 

Nabídka a organizace praxí 

Doléčovací centrum zatím nemá přesně vymezenou nabídku praxe, kterou by zde 

studenti mohli jednotně absolvovat tak, aby jim praxe přinesla co největší užitek, a 

současně nadměrně nezatěžovala terapeutický tým při běžných pracovních činnostech. Zde 

vnímám prostor pro systematizaci, zejména ve spolupráci se zástupci vzdělávacích 

institucí. Vytvořená nabídka by mohla být k dispozici na webových stránkách o.s. 

SANANIM a současně pro studenty na webu Kliniky adiktologie. Podmínky praxe by si 

tedy nadále nestanovovala každá škola dle svých potřeb, ale vycházely by z vyjednávání o 

nastavené nabídce a možnostech zařízení.  
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Jako vhodné a usnadňující práci s organizováním praxí se jeví stanovení maximální 

možné délky praxe v DC současně s povinným obsahem, které budou školy předem znát a 

podle toho se budou moci rozhodovat, zda do DC budou své studenty posílat nebo ne.  

 

Možný postup, jak vytvořit nabídku praxí pro organizace (volně dle True, s.d., 

Notre Dame Career Center, s.d.): 

Tým organizace nejlépe ví, co může studenty nechat vykonávat nebo pozorovat, 

proto by mohl navrhovat nabídku, o níž bude škola dále vyjednávat. Praxe v organizaci by 

ideálně měla co nejlépe respektovat její možnosti a charakteristiky. V opačné situaci může 

být totiž pracovníky vnímána jako přítěž (True, s.d.).  

V modelovém případu této práce je však Doléčovací centrum poskytující praxi 

vázáno spoluprací s 1. lékařskou fakultou, není tedy zcela autonomní při vytváření nabídky 

praxí. I přesto ale má silné postavení v jejím určení. Kromě nabídky praxe si organizace 

mohou vytvořit profil studenta, kterého na praxi přijmou, a ten dát k dispozici školám a 

studentům. Kritéria mohou tvořit dosažené znalosti, praktické zkušenosti, věk studenta a 

další dle individuálních potřeb jednotlivých typů služeb (Havrdová, 1995). 

Tento návod přibližuje postup tvorby nabídky praxí, a to už od fáze rozhodování, zda 

vůbec chce organizace praxi poskytovat. 

V prvním kroku nazvaném „nastavení cílů“ by si organizace měla odpovědět na 

otázky, co sama chce díky programu praxe získat a také zda má studentům co nabídnout. 

Rovnou si může vytvořit soubor nápadů a činností, které by studenti v zařízení mohli 

vykonávat či podstupovat. Druhým krokem je „plán“. Po vymezení, co všechno může 

škole a studentům na praxi nabídnout, může organizace začít vyjednávat se školou. Tento 

krok je demonstrován na návrhu nabídky dále. Spolu s nabídkou by organizace měla začít 

zvažovat také praktické aspekty praxí, a to zda má studenty kam umístit, jaké znalosti a 

zkušenosti bude u studentů požadovat, kdo bude za jejich vedení zodpovědný a co 

konkrétně budou studenti vykonávat. Stanoví také cílovou skupinu studentů, délku a 

rozsah praxe, jak ji zde bude možné absolvovat. 

Třetí krok není pro tento případ relevantní, nicméně terapeutický tým se v rámci 

výzkumu zmínil, že pokud by studenti měli možnost absolvovat v DC dlouhodobou praxi a 

ukázat své dovednosti, pak by bylo užitečné, kdyby byli na praxi do zařízení vybíráni. To 

by následně mohlo usnadnit proces vyběru vhodných kandidátů na volné pracovní pozice. 

Sledovat by bylo možné zejména, zda student naplňuje požadované zkušenosti, jeho 

motivaci a také, jak se hodí do organizační kultury zařízení.  
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Poslední krok tvoří samotné vedení studentů na praxi. Zde True (s.d.) doporučuje, 

aby se studenti seznámili s organizací a se členy týmu a zorientovali se v poskytovaných 

službách. Je potřeba předem pro ně připravit prostor a materiály k práci či studiu. 

Koordinátor praxe i ostatní členové týmu by pro studenta měli být k dispozici a průběžně 

mu poskytovat zpětnou vazbu. V poslední fázi hodnotí koordinátor naplnění cílů praxe, což 

by také mohlo napomáhat při případném rozhodování o přijetí daného studenta do 

pracovního poměru. 

 

Příklad nabídky praxe ze strany organizace 

P-centrum: 

Jako příklad dobré praxe v oblasti nabídky poskytování studentských praxí byla 

zvolena organizace P-centrum, která funguje v Olomouci. Jedná se o poskytovatele služeb 

pro uživatele návykových látek, organizace navíc také provozuje doléčovací centrum a je 

tedy možné se jejich nabídkou, kterou volně zveřejňují, inspirovat. 

Ve Výročních zprávách z let 2010 a 2011 mají uvedeny informace k poskytování 

praxí a spolupráci se školami. Jednou z vizí organizace je výchova a vzdělávání odborníků 

v oblasti závislostí. Na to pak navazuje jejich pozitivní přístup ke studentům. Mají 

stanovenou pozici koordinátora, s nímž se na průběhu praxí studentů podílejí také ostatní 

zaměstnanci. Dále je stanovena cílová skupina, tj. studenti, kteří mohou do organizace na 

praxi přijít. Tento příklad organizace však zcela nerespektuje rozsah služeb o.s. 

SANANIM, které nabízí praxe v každé službě zvlášť. Nabízí možnost absolvovat 

krátkodobou nebo dlouhodobou praxi, sami uvádějí „chceme, aby studenti poznali chod 

naší organizace a seznámili se s činnostmi, které nabízíme. Stážista má během praxe 

možnost účastnit se prožitkové lekce na primární prevenci, seznámí se s činnostmi 

Rodinného centra u Mloka, Doléčovacího centra a Poradny.“ Student si sám vybírá, ve 

kterém programu se chce více zapojit. „Snažíme se, aby stážisti mohli absolvovat náslechy 

a případně se do naší práce zapojit“ (P-centrum, 2012). 

V roce 2010 zvažovali své možnosti a to, co by chtěli stážistům předat a poskytovat, 

uvažovali také nad tím, zda by měla převážit kvantita nad kvalitou nebo naopak, a dospěli 

k závěru, že počet stáží omezí na jednoho stážistu na měsíc, bez ohledu na délku praxe. 

„Chtěli bychom, aby stážista poznával zařízení aktivně a stáž měla smysl pro jeho budoucí 

studium i práci. Nadále budeme se stážisty pracovat s ohledem na individuální zkušenosti, 

znalosti, ročník školy a na cíle, které si student ve spolupráci se školou a s námi stanoví“ 

(P-centrum, 2011). 
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Z výše uvedeného popisu můžeme navrhnout jednoduchou strukturu informací pro 

studenty a školy, které bude zařízení prezentovat prostřednictvím např. webových stránek.  

 

Koordinátor praxe: 

Pro koho: 

Co požadujeme: 

Co studentům nabízíme: 

 

Vlastní návrh dle zkušenosti z praxe v DC a ze studia adiktologie: 

Nabídka je modelově vytvořena pouze pro studenty oboru adiktologie. Při její tvorbě 

jsem vycházela ze znalostí specifik zařízení, z vlastní dlouhodobé zkušenosti s praxí zde a 

v neposlední řadě z požadavků kladených na odborné praxe tak, jak jsem měla možnost je 

poznat v rámci studia oboru adiktologie. 

 

Kdo jsme: Doléčovací centrum s chráněnými byty o.s. SANANIM je zařízení poskytující 

cílové skupině uživatelů návykových látek následnou péči, sociální službu dle zákona č. 

108/2006. Jedná se o ambulantní službu s možností využít také 6měsíční chráněné bydlení. 

Klienti zde procházejí doléčovacím programem, který sestává z individuálních konzultací a 

skupinové terapie. Mají také možnost využít nabídky volnočasových klubů. Současně DC 

poskytuje doléčování skupině matek – uživatelek drog – s dětmi, které zde mají svůj 

zvláštní program. 

 

Co nabízíme: Nabízíme dlouhodobou blokovou, a vzhledem k charakteru služby také 

průběžnou praxi o délce minimálně 80 hodin (respektive 14 dní) s cílem důkladně 

porozumět chodu tohoto typu zařízení a mít možnost delší dobu sledovat vývoj klientů 

v doléčování. Student se seznámí se základními dokumenty DC, bude mu představena 

služba, kterou poskytujeme a prohlédne si celé zařízení.  

Studentům dále umožníme: 

- na cokoliv se dotazovat všech členů terapeutického týmu, 

- seznámit se se způsobem vedení dokumentace, prohlédnout si zaslepené složky 

klientů a vyzkoušet si složku sám založit či doplňovat, 

- pravidelnou účast na skupinové terapii a pořízení zápisu z ní, následnou konzultaci 

ke skupině a poskytnutí zpětné vazby, 
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- zájemcům či zkušenějším studentům vyzkoušet si roli koterapeuta při tématické 

skupině (na základě rozhodnutí týmu), 

- vyzkoušet si práci s dětmi klientek pod dohledem pracovníka, 

- ve spolupráci se sociální pracovnicí odebrat sociální anamnézu klienta, 

- vytvořit pro klienty volnočasovou aktivitu, 

- získat data pro kasuistické a závěrečné práce,  

- a další činnosti dle aktivity a zájmu jednotlivých studentů. 

 

Co se student naučí: Student pozná, jak může fungovat doléčovací zařízení, jaká je 

struktura programu, jací klienti sem docházejí. Naučí se vést dokumentaci klienta a 

evidovat statistické údaje. Bude schopen pořídit kvalitní zápis z průběhu skupinové terapie, 

připravit náplň volného času pro klienty a také zpracovat kasuistickou práci včetně jejího 

rozboru. 

 

Pro koho: Studenti vysokoškolského oboru adiktologie, minimálně 3. ročníků 

bakalářského studia, respektive studia magisterského. Přijímáme jednoho studenta na 

kalendářní měsíc, bez ohledu na délku jeho praxe, v průběhu celého akademického roku.  

 

Co požadujeme: Studenti musí mít úspěšně absolvované předměty Sociální práce a 

politika a Systém léčebné péče 2 a 3. Požadujeme tedy znalost principů následné péče, 

skupinové psychoterapie a prevence relapsu. V neposlední řadě je vyžadována aktivita a 

samostatnost. 

Studenti by za sebou měli mít praxe v léčebných zařízení, včetně rezidenční léčby 

v terapeutické komunitě. 

 

Doel a Shardlow (1993) navrhují soubor aktivit, které mohou tvořit průběh a náplň 

odborné praxe studentů. Ten může posloužit jako inspirace pro tvorbu náplně praxe nejen 

v doléčovacím centru. V první fázi by se student měl v zařízení zorientovat, k čemuž slouží 

studium operačních manuálů zařízení či ukázky dokumentace klientů. Může si na základě 

požadavků školy začít připravovat zprávu z praxe tím, že si již v průběhu sepíše informace 

o zařízení a jím poskytovaných službách, vše vlastními slovy a případně prostřednictvím 

následné konzultace s koordinátorem. 

Vyžadovalo by to aktivitu pracovníků navíc, ale mohlo by být zajímavým nápadem 

vytvořit např. krátký dotazník či soubor otázek, na něž by student hledal první dny praxe 
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odpovědi. Mohlo by to napomoci ukázat schopnost studenta navazovat kontakt s novými 

lidmi, jeho přístup k práci, způsob práce či odpovědnost při plnění zadaného úkolu. Měli-li 

by pracovníci čas na přípravu, mohou také studentovi přichystat modelové situace, které se 

v zařízení objevují a student by si je prostřednictvím hraní rolí mohl zkoušet řešit. 

K tomuto způsobu práce je možné přistoupit např. tehdy, není-li student dostatečně 

kvalifikován či kompetentní k reálnému kontaktu s klientem, či jako forma přípravy na tuto 

situaci. Pro zjednodušení opakovaného vymýšlení úkolů pro studenty by mohlo být 

užitečné, kdyby si všichni členové týmu pro sebe průběžně sepisovali nápady na práci, jež 

by bylo potřeba vykonat, ale nejedná se o zadání, která spěchají či vyžadují zvláštní 

odbornost. Po příchodu studentů by pak ze souhrnného seznamu mohli snadno čerpat. 

V DC pracují s kalendářem praxí, který zobrazuje, kdy přijde který student na praxi, 

a který je průběžně aktualizován. Doposud ho evidovala pouze koordinátorka praxí a 

ostatní členové týmu tak neměli o praxích přesný přehled. Proto by mohlo být užitečné, 

kdyby kalendář umístili někam, kde k němu budou mít všichni přístup (např. v místnosti 

pro konání porad), případně ho vždy namnožit a dát každému k dispozici, aby si mohli 

kontrolovat, kdo na praxi přijde, z jaké školy, kolik je mu let, jaké má zkušenosti apod. 

Jaké informace bude kalendář obsahovat si stanoví každé zařízení dle svého uvážení.  

V DC byla v době výzkumu koordinátorkou praxí členka týmu, kterou však bohužel 

tou dobou postihly zdravotní komplikace. To s sebou přineslo situace, kdy koordinátorka 

praxí nebyla v DC přítomna a bylo potřeba ji zastoupit. Koordinátor má sice svou 

zástupkyni, avšak ta dostala pouze ústní informace. Pro další pracovníky i pro přehlednost 

bych doporučila vytvoření jakéhosi manuálu, jak postupovat v oblasti praxí v DC, od 

prvních kroků, kdy se student ozve, až po hodnocení a ukončení praxe. Manuál by mohl 

být užitečný i např. k evidenci zadávané práce, aby se nemusely úkoly pro studenty 

vymýšlet stále znovu. 

Pokud by se vyskytly komplikace se zadáváním práce studentům, bylo by možné jim 

zadávat rozsáhlejší úkoly, jež lze vypracovat i mimo DC a student by tak nemusel docházet 

do zařízení denně a čerpat čas pracovníků. Přišel by až tehdy, měl-li by úkol splněn a měl 

by zájem ho konzultovat a pokračovat v další práci. Příkladem takového úkolu může být 

např. vytvoření databáze dostupných služeb pro uživatele návykových látek v okolí 

Doléčovacího centra nebo po domluvě příprava odpoledního programu pro klienty. 
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Smlouva  

Každá škola, která do DC posílá studenty na praxi, má svou formu smlouvy, kde 

stanoví podmínky, za kterých DC poskytne praxi a jak by měly vypadat její průběh a 

náplň. Jednou z variant řešení by mohlo být, že DC by si ze získaných zkušeností a vzorů 

smluv vytvořilo svou vlastní smlouvu, která by obsahovala všechny podstatné informace 

(viz dále smlouva u doporučení pro vzdělávací instituce), a kterou by si školy mohly 

stáhnout na webu. Druhou možností je, že by se DC rozhodlo, s jakými konkrétními 

školami bude spolupracovat a společně by mohly podobu smluv vyjednat.  

V DC specificky neexistují pravidla a důvody pro předčasné ukončení praxe, a i 

přesto, že se nic podobného doposud nemuselo řešit, doporučila bych toto pravidlo 

stanovit, respektive přímo zavést do rámcové smlouvy se školou, pakliže ho škola neuvádí. 

V případě DC by se mohlo jednat zejména o důvod porušování stanovených pravidel, např. 

pokud by student přišel na praxi pod vlivem návykové látky. Součástí smlouvy by také 

měly být podmínky pro odstoupení od smlouvy pro obě strany. 

Současně by všechna zařízení poskytující praxi studentům měla ve svém zájmu dbát 

na to, aby ve smlouvě byla obsažena taková prohlášení, jejichž naplnění bude reálně 

možné a uskutečnitelné. 

 

Hodnocení praxí 

V případě hodnotících a zpětnovazebních formulářů ze strany koordinátora praxe 

bych doporučila ideálně zvolit jednotnou formu, která bude výsledkem komunikace mezi 

organizací a školou. Např. obor adiktologie má vytvořený formulář pro hodnocení 

studenta, avšak tento bohužel neposkytuje studentovi téměř žádné informace. Hodnotí se 

především obecné aspekty jako je např. dochvilnost. Proto bych doporučovala formulář 

upravit tak, aby koordinátoři praxe věděli, jak ho vyplňovat a současně to pro ně 

neznamenalo přílišnou práci navíc. Velmi užitečné by také bylo, kdyby se koordinátoři 

praxí ze všech organizací poskytujících praxi studentům setkávali na kurzu, který by měla 

pořádat Klinika adiktologie.  

Hodnocení ze strany koordinátora praxe směrem ke studentovi by mohlo probíhat 

spíše formou hodnotícího rozhovoru, než pouhým vyplněním formuláře, kdy student 

nezíská ústní zpětnou vazbu ke své práci (Rada pro rozvoj sociální práce, 2008) 

Situace se komplikuje tím, že do DC nechodí na praxi pouze studenti oboru 

adiktologie, ale také jiných oborů, případně i vyšších odborných škol se sociálním 

zaměřením, které pracují se systémem praktických kompetencí. Tato nejednotnost a 
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požadavky jednotlivých škol kladou velké nároky na čas pracovníků a přidávají další 

administrativní úkony. Za předpokladu, že reálně nebude možné, aby si organizace zvolila 

školy, z nichž by sem chodili studenti na praxe, mohlo by se jako užitečné jevit např. 

domluvit si spolupráci či telefonický kontakt koordinátora s učitelem praxe a před 

zahájením akademického roku aktualizovat způsob hodnocení, sdělit informace o 

případných inovacích a vysvětlit, jak hodnocení studenta co nejefektivněji provést. 

Součástí hodnocení praxe by mohlo být také poskytnutí zpětné vazby ze strany 

studenta, který v zařízení absolvoval dlouhodobou praxi, přímo směrem k terapeutickému 

týmu.  

 

Další doporučení 

DC není v oblasti poskytování praxí zcela autonomní vůči o.s. SANANIM. 

Vzhledem k tomu, že sdružení funguje jako celek tvořený několika službami, nebylo by 

zřejmě vhodné navrhovat, aby se DC v této oblasti více osamostatnilo. Navíc můj dojem 

z výpovědí členů terapeutického týmu byl takový, že by jim z důvodu přesunu určitých 

činností jen přibyla práce a že by o takovou volnost ani neměli zájem. Nicméně jako 

žádoucí vnímám nastavení či úpravu stávajícího systému domlouvání praxí, aby všichni 

studenti byli přijímání jednotnou cestou, která bude transparentně zveřejněna na webových 

stránkách a aby sami zaměstnanci občanského sdružení měli přehled o tom, jak organizace 

praxí probíhá. 

V DC se obecně vyskytují různé podoby jednoho dokumentu, podle toho, jak byly 

postupně upravovány a doplňovány. To je příklad „Prohlášení stážisty“. Tento zásadní 

dokument by bylo vhodné aktualizovat a sjednotit tak, aby naplňoval všechny požadavky 

DC kladené na studenta na praxi, a tak ošetřoval všechny aspekty mlčenlivosti a pravidla 

praxe. Některé povinnosti studenta bych také doporučila více konkretizovat. Jedná se 

zejména o specifikování kdy, o kom a v jakém rozsahu by studenti měli dodržovat 

povinnou mlčenlivost, aby nedocházelo ke špatnému výkladu z jejich strany a následnému 

porušování, a tím ohrožování bezpečí klientů. Pravidla zahrnují také zákaz kontaktování se 

s klienty mimo rámec praxe. Toto pravidlo je velmi důležité, doplnila bych ho přímo i o 

konkrétní zákaz navazovat partnerské či sexuální vztahy s klienty, opět z důvodu 

transparentnosti a prevence nesprávného výkladu pravidla ze strany studentů. Mezi 

pravidla by jak koordinátorka, tak vedoucí DC zařadili také povinnost studentů chodit do 

DC „čistí“, tedy ne pod vlivem návykových látek a ani je v době praxe neužívat. Toto 

pravidlo vnímám zejména u adiktologických služeb jako důležité. 
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Kromě nejednotnosti dokumentů existují rozpory také ve složkách jednotlivých 

studentů. Některé obsahují různé verze dokumentů, případně některé důležité formuláře 

naopak zcela chybí. Doporučila bych stanovit, jaké dokumenty a v jaké jednotné podobě se 

budou archivovat tak, aby to bylo přehledné a bylo možné jednoduše zjistit, kolik studentů 

absolvovalo v DC za rok praxi, z jakých škol a oborů byli apod.  

Z analýz vyplynulo, že DC si nevede žádnou databázi „šikovných“ studentů, 

nezaznamenává si o studentech žádné informace, kromě údajů ze smlouvy. Tento nápad 

byl však členy týmu zavržen s tím, že během dosavadního nastavení nabídky praxe není 

reálné rozpoznat, který student je v práci s klienty šikovný a který ne a navíc jsou pro ně 

absolventi škol až posledním zdrojem pro výběr nových zaměstnanců. Avšak v případě, že 

by nabídka praxí byla přepracována a upravena dle možností a potřeb DC, pak by 

minimálně mohli získat pohled na studentův přístup k práci a ke klientům či vypozorovat 

zájem o téma následné péče. Studenti zde sice nemají možnost přímé práce s klienty, ale 

například studenti kombinované formy adiktologie, kteří již obvykle mají v kariéře více 

zkušeností z práce s lidmi, by mohli tvořit potenciálně zajímavé a motivované 

zaměstnance, z nichž by DC mohlo v případě potřeby vybírat. Proto bych doporučovala 

evidovat alespoň základní informace o studentech, kteří zde absolvovali praxe, včetně 

subjektivního názoru na ně ve smyslu jejich pracovního zapojení. 

Stávající koordinátorka praxí měla během rozhovoru nápad na zvýšení efektivity 

praxí. Navrhovala užší spolupráci s učitelem studenta, který by např. poslední den praxe 

přišel do DC a praxi studenta by zhodnotili společně. Student by tak dostal komplexní 

doporučení pro svůj další rozvoj. Je otázkou, zda by tuto možnost akceptovali i jiní 

koordinátoři praxí v organizacích a jak by se k ní stavěli samotní učitelé praxí. Nicméně 

alespoň příležitostné setkání by probíhat mohlo (kurz), taktéž by bylo možné komunikovat 

telefonicky či mailovou cestou. 

Masarykova univerzita (s.d. a) využívá také nástroje hodnocení spokojenosti 

poskytovatelů praxí se studenty a s formou spolupráce s fakultou. Alespoň pro období 

příprav a zkoušení upraveného systému praxí by mohl být tento způsob komunikace 

užitečný a přínosný pro obě strany.  
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4.2 Doporučení pro vzdělávací instituce 

Opět je jako modelový případ zvolena Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK, 

která zajišťuje výuku oboru adiktologie. Uvedená doporučení a návrhy na možné změny 

v pojetí praktické výuky vyplynula zejména z provedené analýzy dokumentů a rozhovorů 

k tématu praxí a také z osobní zkušenosti se studiem tohoto oboru. Některé inspirativní 

nápady pocházejí též ze studia dostupné literatury. 

 

Nabídka a organizace praxí 

Kompletní způsob fungování a organizace odborné praxe v rámci výuky oboru 

adiktologie byl popsán výše v příslušné kapitole.  

K nabídce zařízení, v nichž mohou studenti absolvovat povinné praxe, nemám 

výhrady, seznam spolupracujících zařízení pokrývá téměř celou ČR a všechny možné typy 

služeb a organizací. Nabídka je uveřejněna na webových stránkách adiktologie a studenti 

mají možnost navrhnout přidání některých dalších zařízení, respektive i organizace 

samotné se mohou připojit k poskytování studentských praxí. Komplementárně 

k doporučení pro organizace praxí bych doplnila návrh, aby učitelé praxe na webu 

zveřejňovali také konkrétní nabídky daných zařízení, z nichž by studenti mohli snáze volit 

ta, kde chtějí praxi absolvovat. 

Jako užitečné bych vnímala alespoň pilotní vyzkoušení tzv. předpraxových seminářů, 

kdy by se učitel praxe po zahájení akademického roku sešel se studenty jednotlivých 

ročníků, probral s nimi organizační záležitosti týkající se praktické výuky a informoval je o 

dostupných možnostech. Studenti by pak mohli absolvování svých praxí zahajovat dříve, 

již v průběhu výukových týdnů. 

Podobný model by mohl fungovat i po skončení období praxí, ať už by se jednalo o 

nástroj podobný supervizi odborné praxe, či pouze o shrnující seminář a závěrečné 

zhodnocení průběhu praxí (ASVSP, 2011). 

 

Smlouva 

Než by byla smlouva uzavřena, mohlo by být obecně užitečné, aby proběhla fáze 

vyjednávání zúčastněných stran (v případě adiktologie fakulty a zařízení praxe) a 

vymezení cílů a vzájemných očekávání (RAROSP, 2008). Pro obor adiktologie existuje 

vzor smlouvy, kterou využívají všechny nelékařské obory vyučované na 1. lékařské 

fakultě, nicméně smlouva poskytuje dostatek prostoru pro upřesnění. Proto by bylo 
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užitečné, pakliže by o to měly obě strany zájem, znění a obsah smlouvy revidovat. Je však 

důležité uvést, že adiktologie má uzavřené platné smlouvy s relativně širokou sítí služeb a 

zařízení a nebylo by proto v tuto chvíli možné uzavírat všechny smlouvy znovu. Stávající 

smlouvy by však mohly projít revizí či pouze doplněním a ujednáním konkrétní a přesné 

nabídky obsahu praxí v jednotlivých zařízeních, např.formou dodatků ke smlouvě. 

Kromě standardních údajů, jež má smlouva obsahovat (ucelený model smlouvy byl 

již uveden na jiném místě této práce), bych doporučila konkrétněji vymezit povinnosti 

učitele a koordinátora praxe. U koordinátora by se mohlo jednat zejména o povinnost 

poskytnout studentovi zpětnou vazbu v podobě závěrečného hodnocení, a to ve formě 

předem vytvořeného jednotného formuláře a dále také garance toho, že zařízení umožní 

studentům absolvovat praxi v rozsahu, na němž se se školou dohodnou. 

Je naprosto pochopitelné, že není možné vytvářet pokaždé smlouvu pro jednotlivé 

ročníky studia a pro každé zařízení, smlouva musí být do určité míry univerzální. Proto by 

mohla Klinika adiktologie kromě rámcové smlouvy vyzkoušet aplikaci smlouvy mezi 

studentem a zařízením praxe. Zde by student sám, případně za pomoci učitele praxe ve 

škole, vymezil, co již umí a ovládá a co se chce díky dané praxi naučit nového, tedy 

stanovit si učební cíle a způsoby, jak by jich mohl dosáhnout. V podstatě se jedná spíše o 

plán praxe stanovený samotným studentem. Tento materiál by mohl vhodně posloužit jako 

podklad pro vyhodnocení průběhu a cílů praxe. V souhrnu by to znamenalo zachovat 

rámcovou smlouvu a současně učit studenty stanovovat si vlastní učební cíle v návaznosti 

na teoretickou výuku, kterou absolvují a také hledat možnosti, jak cíle naplnit. 

Jak již bylo zmíněno, je nejúčelnější, pokud existuje univerzální smlouva využívaná 

pro všechny typy zařízení, která stanovuje obecné cíle praxí. Jako dodatky by však mohly 

být uvedeny konkrétní úkoly a aktivity, které může zařízení studentům nabídnout. Tyto 

dodatky by také mohly obsahovat informaci o tom, jakým způsobem bude moci student 

zacházet s dokumentací klientů a zařízení, tato skutečnost se pravděpodobně bude lišit dle 

organizací. Organizace by však následně měla studentovi garantovat umožnění realizace 

těchto ve smlouvě vymezených aktivit. 

 

Hodnocení praxí 

Hodnocení praxe může být obecně tvořeno třemi aspekty. Hodnocení sebe samého ze 

strany studenta, hodnocení studentova působení v zařízení ze strany koordinátora praxe a 

následně na základě těchto dvou podkladů hodnotí učitel praxe ve škole, zda student při 

praxi uspěl, a udílí mu zápočet. 
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Praxe při studiu adiktologie se v současné době reálně hodnotí pouze na základě 

studentem sepsané zprávy z praxe a potvrzení s hodnocením ze strany koordinátora praxe. 

Zpráva z praxe má vytvořenou strukturu, student má také stanoven její rozsah. Dle mého 

názoru je zpráva v aktuální navržené podobě dostačující, není ani příliš rozsáhlá ani 

povrchní. Student zde vlastními slovy představí organizaci, v níž praxi absolvoval. 

Popisuje průběh praxe, co vykonával, čeho se zúčastnil apod. Nově bych však doporučila 

připojit, aby student na počátku uvedl cíle, které si pro praxi stanovil (analogicky 

k doporučení pro dojednávání obsahu praxe v organizaci i se školou) a následně, jak se mu 

podařilo je naplnit. Dále by mohl uvést, co se na praxi v daném zařízení naučil a zhodnotit 

své působení zde. Pro školu i organizaci by také mohlo být užitečné, pokud by student 

v hodnocení uvedl, co na praxi ocenil a co by naopak vylepšil či pozměnil. Tak by bylo 

možné praxe v jednotlivých zařízeních kultivovat a dotvořit do vyhovujícího modelu. 

Následuje souhrn obsahu zprávy. 

 

Zpráva z praxe od studentů: 

- představení organizace – vlastními slovy 

- cíle praxe, které si stanovil/a 

- co na praxi dělal/a, jak cíle naplnil/a 

- co se naučil/a + sebehodnocení na praxi 

- co by ocenil/a (pozitiva praxe), co by mu/jí pomohlo (návrhy na vylepšení) 

 

Škola většinou vytváří formulář či způsob hodnocení praxí, které následně vyplňují 

koordinátoři praxí v organizacích. Na adiktologii to tak funguje, formulář existuje, avšak 

není specifickým hodnocením studentova výkonu při práci. Proto uvádím návrh možných 

aspektů praxe, které by mohl koordinátor hodnotit. Záleží na škole, jak hodnocení nastaví, 

nicméně mělo by naplňovat kritéria měřitelnosti a tato zpětná vazba by měla být pro 

studenta reálně využitelná.  

Návrh je inspirován publikací True (s.d.) z americké Messiah College. 

 

Hodnocení studenta na praxi ze strany organizace: 

Hodnotí se na stupnici od 1 do 4, k uvedenému hodnocení je možné uvést také 

doplňující slovní komentář. U každé schopnosti jsou uvedeny další detailní dovednosti či 

žádoucí chování studenta na praxi. Vedoucí praxe v organizaci dává hodnocením 

studentovi zpětnou vazbu k jeho práci. Dané aspekty praxe jsou hodnoceny tehdy, je-li to 
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vzhledem k absolvované praxi relevantní. Souhrnně by takto hodnocené oblasti mohly být 

považovány za kompetence potřebné k výkonu profese adiktologa. 

Před konečným zhodnocením praxe koordinátorem by bylo užitečné, jako je to 

realizováno např. při využití souboru kompetencí či portfolia k hodnocení studenta, kdyby 

si studenti zkoušeli každou dovednost podložit nějakým důkazem, který by reflektoval, že 

student tuto oblast skutečně ovládá. Na tomto místě budou tedy doplněny i obecnější 

návrhy na možné důkazy. Inspiraci poskytla publikace Havrdové (1999). 

 

1 – neuspokojivé (vůbec neprokázal/a tuto schopnost, nenaplnil/a očekávání) 

2 – přiměřené (částečně prokázal/a tuto schopnost, naplnil/a očekávání) 

3 – uspokojivé (obvykle prokazoval/a tuto schopnost, někdy dokonce předčil/a očekávání) 

4 – výjimečné (vždy prokazoval/a tuto schopnost, zcela předčil/a očekávání) 

 

A) schopnost učit se 

- klade smysluplné a relevantní otázky 

o možné návrhy důkazů – potvrzení členů týmu zařízení 

- vyhledává a využívá vhodné zdroje 

o seznam prostudované literatury o oblasti, jíž se dané zařízení věnuje či 

dokumentů zařízení, sepsání kasuistické či jiné písemné práce 

- přijímá odpovědnost za své chyby a učí se ze svých zkušeností 

o reflexe svého jednání (ústně či písemně) 

B) čtení/psaní/práce s počítačem 

- čte/rozumí/řídí se psanými materiály 

o potvrzení členy týmu zařízení o dodržení nastavených pravidel 

- dokáže se vyjádřit psaným projevem 

o kasuistická práce či jiný písemný výstup práce v zařízení 

C) naslouchání a komunikační dovednosti 

- aktivně a pozorně naslouchá ostatním  

o důkazy – pozorování studenta při práci s klientem ze strany pracovníka 

zařízení, potvrzení členy týmu o schopnosti naslouchat 

- efektivně se zapojuje na setkáních 

o zpráva z praxe popisující její průběh, hodnocení koordinátora praxe 

- prokazuje efektivní verbální komunikační dovednosti (při práci s klienty i při běžné 

konverzaci) 
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o pozorování studenta při práci 

D) kreativní myšlení a dovednost řešit problémy 

- rozvíjí možnosti a nápady 

o písemné návrhy na vylepšení, návrh přípravy volnočasového programu pro 

klienty zařízení apod. 

- zvládá stres při práci 

o popis konkrétní stresové situace, potvrzení od členů týmu 

- úkoly a komplikace řeší v klidu a efektivně 

o popis situace, potvrzení od členů týmu 

E) dovednosti profesionálního a kariérního rozvoje (zde je pro každý obor potřeba 

definovat, co se rozumí jednotlivými pojmy) 

- prokazuje motivovaný přístup k práci 

o esej reflektující zájem studenta o vybrané téma, zpráva z praxe 

- prokazuje schopnost nastavit si vhodné priority/cíle 

o nastavené učební cíle pro praxi v konkrétním zařízení, schopnost naplnit je 

konkrétními metodami 

- prokazuje profesionální postoje a chování 

o potvrzení od koordinátora praxe 

F) interpersonální a týmové dovednosti 

- zvládá a řeší konflikty efektivním způsobem 

o popis situace, která nastala v průběhu praxe, je-li to relevantní 

- podporuje a přispívá k týmové atmosféře 

o účast na týmových aktivitách – porada, supervize, popis spolupráce s 

týmem 

- prokazuje asertivní, ale adekvátní chování 

o pozorování ze strany členů týmu 

G) dovednosti organizační efektivity 

- snaží se porozumět a podporovat cíle organizace 

o studium operačního manuálu a dokumentů zařízení 

- bere za své normy a očekávání organizace 

o potvrzení koordinátora praxe o dodržování pravidel 

.H) základní pracovní návyky 

- chodí do práce, jak má a včas 

o hodnocení koordinátora praxe, rozpis hodin praxe 
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- prokazuje pozitivní a konstruktivní přístup k práci 

o zpracovaný zadaný úkol, zpětná vazba od členů týmu 

- na zadaných úkolech pracuje zodpovědně 

o hodnocení koordinátora praxe, zpětná vazba od členů týmu, zpracovaný 

zadaný úkol apod. 

I) postoje 

- chová se eticky, dodržuje etické zásady organizace/profese (zná a respektuje etický 

kodex zařízení či organizace) 

o hodnocení koordinátora praxe, seznámení se s pravidly a etickým kodexem 

zařízení 

- respektuje odlišnosti spolupracovníků/klientů 

o esej na téma diskriminace, popis práce s klientem např. jiného etnika 

J) celkový dojem ze studenta - vynikající – dobrý – průměrný – slabý – neuspokojivý 

 

Návrh způsobu hodnocení praxe při studiu oboru adiktologie 

Při vytváření návrhu doporučení vycházím z aktuálních studijních plánů všech 

ročníků oboru adiktologie, sylabů k vybraným předmětům, z odborné literatury a zejména 

z vlastní zkušenosti s praktickou výukou v rámci studia adiktologie.  

V rámci vzniku nového manuálu (Vacek, Endrödiová, 2012) došlo ke změně 

koncepce odborných praxí. Studenti si nově nebudou vybírat zařízení pro absolvování 

praxe libovolně, ale byl vytvořen rámec, který mají naplnit, aby v průběhu 3 let 

bakalářského studia prošli praxí v téměř všech typech adiktologických služeb. Student by 

měl v každém ročníku absolvovat minimálně týdenní praxi v několika typech služeb 

(sociálních i zdravotnických zaměřených na uživatele návykových látek), tj. pokud je 

povinná praxe 2 týdny, projde student za tuto dobu stanovenými dvěma typy služeb. Učitel 

praxe, s nímž jsem realizovala rozhovor sice uvedl, že týden praxe je minimální doba, 

nicméně jsou-li současně stanoveny typy zařízení, které student musí během daného 

ročníku navštívit, pak by prodloužení praxe v jednom z nich znamenalo pro studenta chodit 

sem ve svém volném čase. Cíle jednotlivých výukových předmětů jsou uvedeny 

v příslušných sylabech, nicméně mnohdy jsou formulovány spíše obecně a v zásadě 

kopírují obsah sylabu a nikoli reálné znalosti či dovednosti studenta, ne všechny cíle jsou 

také využitelné v rámci odborné praxe. 

Osobně bych navrhovala spíše určit možnosti výběru služeb, kterými by student 

mohl v daném ročníku projít. Vnímám jako důležité, aby za dobu bakalářského studia, 
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které absolventa po dokončení opravňuje k výkonu odborného povolání bez dohledu 

(Zákon 96/2004), absolvoval také praxi v zařízení delší než 1 týden. Kvantita praxe by dle 

mého názoru neměla převážit nad její kvalitou. Stávající model bych proto navrhla 

s drobnými odlišnostmi (viz dále). 

V prvním ročníku studenti absolvují většinu medicínských předmětů, adiktologie je 

zastoupena okrajově a spíše ve formě teoretických základů. Mezi předměty jsou zahrnuty 

Základy psychologie a komunikace, Vybrané kapitoly z ošetřovatelství a Ošetřovatelské 

praktikum pro adiktology, Základy práva, Psychiatrie a Sociální práce a politika. Na 

základě absolvování těchto předmětů by student měl znát pojmy motivace a komunikace, 

umět provést základní zdravotní ošetření, znát poruchy vyvolané užíváním návykových 

látek a také systém sociálních služeb a dávek v ČR. Studenti prvního ročníku mají 

absolvovat 14 dní (celkem 80 hodin) praxe. Dle nového manuálu by měli týden strávit 

v nízkoprahovém zařízení a druhý týden v psychiatrické ústavní léčbě pro neadiktologické 

klienty. Obecně pro všechny praxe bych se přimlouvala za variantu volby z nastavených 

možností praxe a aby studenti absolvovali i praxe delší než 1 týden. Cíle a výhody 

dlouhodobých praxí spočívají mimo jiné v tom, že studentovi umožňují delší dobu se 

zúčastnit pravidelných aktivit, skupin. Může také plnit náročnější cíle učení, sledovat a 

zaznamenávat vývoj případů, naučit se vést dokumentaci, učit se reflexi a další. Měl by se 

také naučit některé intervence samostatně realizovat (Havrdová, 1999).  

Na základě uvedených znalostí a dovedností, které by měl student v prvním ročníku 

bakalářského studia získat, by tedy měl možnost navštívit kontaktní centrum pro uživatele 

NL nebo terénní program. Doporučovala bych, aby zde studenti plošně trávili celých 14 

dní, nikoli jen týden. V některých organizacích fungují kontaktní centrum i terénní 

program současně, proto by student mohl projít oběma typy služeb a vyzkoušet si je. 

Nicméně pro zorientování v nabídce a fungování služby a následně pro samostatné 

vykonání určité práce (výkonů) je dle mého názoru a zkušenosti týden opravdu krátká 

doba. Navíc v případě nízkoprahových služeb je vlastní zkušenost výhodná pro návaznou 

teoretickou výuku, kdy student lépe rozumí vykládaným principům a metodám práce 

s aktivními uživateli NL a může se tak během přednášek lépe zapojit. 

Ve druhém ročníku procházejí studenti adiktologickými předměty Klinická 

adiktologie a psychofarmakologie, zaměřenými konkrétně na problematiku užívání NL, 

dále Úvodní interview a vedení diagnosticko-terapeutického rozhovoru a zejména třemi 

klíčovými předměty, které tvoří Systém léčebné péče (nízkoprahové služby, ambulantní 

služby a substituce, ústavní péče, terapeutické komunity a následná péče). Na konci tohoto 
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úseku studia by tedy studenti měli znát názvy a funkce nejčastěji využívaných 

benzodiazepinů, anxiolytik, antidepresiv, hypnotik a podobně. Měli by umět klást otevřené 

otázky, využívat screeningové nástroje ke zjištění problémů s NL a samostatně vést 

(úvodní) rozhovor s klientem. Z adiktologie by již měli znát a rozumět jednotlivým 

službám systému péče pro uživatele NL a rozumět principům, které se v nich uplatňují. 

Vědí, jak probíhá první kontakt s klientem v nízkoprahových zařízeních – to měli již 

možnost prožít v rámci praxe, nyní si doplnili také teoretické poznatky.  

Ve 2. ročníku by proto nabídka typů služeb pro praxi byla širší, student by si mohl 

vybrat ze zařízení nabízejících ambulantní i ústavní léčbu závislosti, případně už i primární 

prevenci, ale tu bych ve studiu adiktologie vůbec neřadila mezi praxe povinné. Není 

účelné, aby se lektoři primární prevence často střídali, navíc ne každý je vhodný a má 

zájem o práci s cílovou skupinou dětí. Jednou ze zásad efektivní primární prevence je její 

dlouhodobost a kontinuální práce lektora se skupinou. Tyto charakteristiky umožňují, aby 

mohl být vybudován kontakt a důvěra mezi skupinou a lektory (Černý, Lejčková, 2007). 

V tomto případě bych souhlasila s nastavením praxe dle Manuálu praxí, a to, aby studenti 

strávili jeden týden v ambulantní a jeden v ústavní léčbě závislosti. 

V posledním, třetím ročníku bakalářského studia procházejí studenti mnoha 

důležitými teoretickými předměty, všechny jsou již specificky orientované na využití v 

adiktologii. Mezi nimi jsou např. Krizová intervence, Case management, Primární drogová 

prevence a Primárně preventivní programy v praxi, Metody práce s rodinami, Klienti 

v konfliktu se zákonem, Metody práce s motivací, Závislost na tabáku či Sociálně-právní 

praktikum. Po absolvování těchto předmětů by měl student umět aplikovat metody 

prevence relapsu, poskytnout základní právní poradenství, používat metodu motivačních 

rozhovorů, znát metody léčby závislosti na tabáku.  

Dle Manuálu praxí by studenti měli v posledním ročníku povinně absolvovat po 

jednom týdnu praxe v terapeutické komunitě, v zařízení následné péče, v primární prevenci 

a v nízkoprahovém zařízení. Zde bych možnosti volby zúžila, a to na minimálně 1 týden 

v terapeutické komunitě (adiktologie umožňuje tzv. zážitkovou praxi v roli klienta, která je 

intenzivní), dále minimálně 2 týdny v zařízení následné péče a poslední týden by studenti 

mohli využít dle vlastního zájmu. Buď by si tedy prodloužili tyto dvě povinné praxe nebo 

by zvolili zcela jiné zařízení, taxativně bych však nestanovovala povinnost projít dalším 

typem služby. 

V magisterském studiu by jak studenti, kteří již vystudovali bakalářský stupeň oboru 

adiktologie, tak ti, kteří přicházejí z jiných škol, měli mít všechny potřebné znalosti a 
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dovednosti tak, jak jsou popsané v návrhu praxí. Měli by za sebou mít praxi ve většině 

adiktologických služeb, proto pro ně dle mého názoru není potřeba stanovovat zařízení pro 

povinné absolvování praxe, ale motivovat je k tomu, aby se sami začali orientovat 

odborným směrem a podle toho si zařízení pro praxi volili. Studentům, kteří neabsolvovali 

předchozí stupeň studia adiktologie, by mohlo být doporučeno navýšit si dle možností 

délku praxe a navštívit co nejvíce zařízení a typů služeb ze systému péče, aby jejich 

znalosti dosáhly srovnatelnosti s těmi, kdo celé studium prošli od počátku. 

Obecně by povinné praxe měly být navrženy tak, aby odpovídaly typům 

nasmlouvaných adiktologických zařízení, jejich počtu, kapacitě i ochotě přijímat vyšší 

počty studentů v průběhu roku. Pokud by tedy všichni studenti daného ročníku měli strávit 

pouze týden praxe v nízkoprahových zařízeních, pak by tato zařízení musela neustále 

zaučovat nové osoby, znovu vše vysvětlovat a pro všechny strany by to mohlo být ve 

výsledku méně efektivní. 

 

Z důvodů již zmíněných v praktické části u podkapitoly Výkony a také v kapitole 

věnující se oboru adiktologie, jsem se pokusila vytvořit jednoduchý návrh na hodnocení 

praxí za využití definovaných výkonů. Ten by byl relevantní vůči cílům a obsahu studia 

jako celku, a současně umožňoval jejich reálné naplnění, aniž by student musel denně 

vykonat několik různých činností jen proto, aby naplnil stanovené požadavky. Cílem 

tohoto návrhu je vyhovět požadavkům oboru a školy a současně neztratit z realizace praxí 

důležitý lidský aspekt. Každý výkon bude proto doplněn uvedením kompetencí a dalších 

zkušeností, které student bude moci díky praxi získat. 

Pro každý typ zařízení bude tedy následně navržen soubor výkonů, které by studenti 

v daných ročnících měli umět provést, případně kterým by měli alespoň přihlížet. Jeden 

vybraný výkon bude rozepsán podrobněji jako příklad navrhovaného.  

Výstupem praxe by měla zůstat zpráva studenta obsahující kromě standardního 

popisu průběhu praxe také popis provedených výkonů – co studenti dělali, s jakým 

klientem, proč zrovna daný výkon apod. a také popis kompetencí či dovedností, které 

prostřednictvím absolvované praxe a provedených výkonů získali.  

Následuje přehledný návrh rozpisu praxí v jednotlivých ročnících studia včetně 

rozsahu a obsahu praxí, návrh dále zahrnuje možné požadavky na studenty, cíle konkrétní 

praxe a zejména návrhy výkonů, jež by měl mít student možnost provést a naučit se, 

případně aktivně pozorovat. Každý soubor výkonů pro jednotlivá zařízení obsahuje také 

příklad situace, v níž by si je student mohl vyzkoušet. Cílem mého návrhu bylo zahrnout 
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pouze nízký počet výkonů, jejichž naplnění by bylo pro studenty povinné, a to z důvodu, 

že jde o naprosté základy práce s lidmi, respektive s cílovou skupinou uživatelů NL a 

navíc, protože není účelné, aby byli studenti i koordinátoři praxí stresovaní velkým 

rozsahem neproveditelných činností. Dalším důvodem je délka povinné praktické výuky, 

která je relativně krátká na to, aby student mohl vykonávat jeden výkon za druhým, aniž by 

měl možnost se důkladně seznámit s chodem služby, s klienty, sžít se s týmem a cítit se 

kompetentní k provádění činností. Tyto povinné výkony by student měl za úkol se naučit 

provádět, aby mohl úspěšně absolvovat celé studium, kromě nich pak může volně 

realizovat i další, které následně popíše do zprávy z praxe. 

Všechny návrhy výkonů, které uvádím, vycházejí ze studia studijních plánů a sylabů, 

a také z vlastní zkušeností ze studia a z praxí v rámci oboru adiktologie. Inspirací byl také 

zatím nesystematicky využívaný Seznam praktických výkonů, který byl vytvořen pro 

hodnocení praxí studentů navazujícího magisterského studia adiktologie (Endrödiová, 

2011). U návrhu uvádím, zda je provedení výkonu povinné či nikoli. Nestanovuji žádnou 

minimální hranici pro úspěšné naplnění praxe, to by zřejmě nejlépe vyplynulo 

z provedeného pilotního vyzkoušení návrhu, avšak doporučovala bych, aby student ve 

zprávě popsal, proč některé výkony nenaplnil, pokud se tak u povinných stane. Dále 

uvádím, co by student měl po absolvování výše popsaných teoretických předmětů umět či 

znát a co by v návaznosti mohl reálně provádět na praxi. Jedná se o minimum, které by 

studenti měli povinně splnit a k jehož plnění by je zařízení měla bez problémů pustit. 

Návrh se tedy snaží respektovat důležitost provázání praktické výuky s výukou 

teoretickou. 

 

1. ročník: 

- typ služby - nízkoprahové služby – kontaktní centra, terénní programy  

- délka a typ praxe - 14 dní, bloková praxe z důvodu její krátké délky 

- cíle praxe (po absolvování praxe student umí/zná): 

o umí samostatně provést vstupní rozhovor s klientem (pod dohledem 

pracovníka zařízení) 

o ví, jak se v tomto typu služby vede dokumentace a zvládá vykazovat 

povinné statistické údaje 

o je schopen provést základní sociální poradenství  

o zná a uplatňuje principy harm reduction 
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- možné požadavky na studenta – očkování proti VHA a VHB, věková hranice dle 

pravidel zařízení, kurz první pomoci (ten studenti absolvují v prvním ročníku jako 

součást studia) 

- požadavky na znalosti a dovednosti – základní představa o tomto typu služeb a 

jejich klientele 

- provedené výkony: 

o terénní program – sběr injekčního materiálu (nepovinné) 

- výměna a distribuce injekčního materiálu (povinné) 

- rozhovor s klientem (povinné) 

- poradenství (zdravotní, sociální, motivační trénink), 

informační servis (povinné) 

- základní zdravotní ošetření (nepovinné) 

- monitoring drogové scény (povinné) 

- edukace (nepovinné) 

o kontaktní centrum – vstupní rozhovor s klientem (povinné) 

o sběr anamnézy (in-come dotazník) (povinné) 

o poradenství, informační servis (povinné)  

o výměna injekčního materiálu (povinné) 

o statistika, vedení dokumentace (povinné) 

o edukace (povinné) 

o základní zdravotní ošetření (nepovinné) 

- příklad učící situace: 

„Student se v prvním týdnu zorientuje v nabídce a způsobu fungování nízkoprahového 

zařízení, seznámí se se členy týmu a také s typem klientely, která službu využívá. 

Prostuduje si způsob vedení dokumentace a evidence vykonaných aktivit. V prvním 

týdnu přihlíží pracovníkům při výkonu jednotlivých činností služby. Ve druhém týdnu, 

případně tehdy, bude-li se na to student cítit, si může výkony sám vyzkoušet provést. 

Vše by mělo probíhat pod dohledem či za pomoci pracovníka.  

Do kontaktního centra přichází klient, student mu sám otevírá dveře. Posadí ho 

v kontaktní místnosti, představí se mu, pohovoří s ním, co je nového, naváže kontakt. 

V případě potřeby klientovi poskytne základní poradenství. Jde-li o nového klienta 

zařízení, provádí student vstupní rozhovor, odebere klientovu anamnézu a vyplní tzv. 

in-come dotazník, jež tato zařízení využívají. Následně klientovi vysvětlí princip 

služby, nabídku a sdělí další praktické informace. Pokud klient potřebuje současně 
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vyměnit injekční materiál, student za dodržení bezpečnosti práce tuto činnost provede, 

při tom se klienta dotazuje na způsob užívání, na rizikové chování a další návyky. Zde 

využívá prostor pro aplikaci harm reduction přístupu či poradenství. Po ukončení 

kontaktu s klientem vypracuje souhrn provedené práce, vše náležitě dokumentuje do 

složky klienta a také do evidence provedených aktivit. Po dokončení práce konzultuje 

s koordinátorem, který poskytoval dohled a získá zpětnou vazbu.“ 

 

- kompetence, které může student získat a rozvíjet:  

o vytvořit vztah s klientem – umí navázat s klientem kontakt a získat jeho 

důvěru, respektuje potřeby klienta, jedná v jeho zájmu, ale dokáže také 

nastavit hranice 

o aktivně naslouchat – uplatňovat principy motivačních rozhovorů 

o být schopen týmové práce – je schopen pracovat v týmu lidí, zapojuje se do 

jeho dění, přispívá k jeho fungování 

o být schopen efektivně komunikovat 

o motivovat klienta ke změně – díky vztahu založeném na důvěře a efektivní 

komunikaci pracuje s klientem na změně (rizikového) chování 

o vést přiměřenou dokumentaci 

o poskytovat informace  

 

2. ročník: 

- typ služby - zařízení ústavní a ambulantní léčby (včetně denního stacionáře) 

- délka a typ praxe - bloková praxe pro ústavní léčbu (1 týden), praxi v ambulantním 

zařízení je možné absolvovat i průběžně, např. za účelem sledování konkrétního 

případu (též 1 týden) 

- cíle praxe: 

o poznat a pochopit principy střednědobé a dlouhodobé léčby závislosti 

o seznámit se s průběhem léčby 

o seznámit se s různými typy cílových skupin 

o pozorovat vývoj klienta v léčbě (zejména u ambulantní léčby) 

- možné požadavky na studenta – základní znalost principů léčby závislosti 

- výkony:  

o pro ústavní léčbu: 

� vedení dokumentace (povinné) 
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� příjem klienta – stačí pozorovat (povinné) 

� sociální poradenství (nepovinné) 

� příprava skupinového programu – klub (povinné) 

� účast na skupinové terapii + provedení zápisu (povinné) 

o pro ambulantní léčbu: 

� vstupní rozhovor s klientem – stačí pozorovat (povinné) 

� účast na individuální terapii – stačí pozorovat (povinné, dle 

možností a pravidel konkrétních zařízení) 

� vedení dokumentace (povinné) 

� příprava receptu na léky – stačí pozorovat (nepovinné) 

� testování na přítomnost drog v moči – stačí pozorovat (nepovinné) 

� účast na motivační skupině (jen pro denní stacionář) (povinné) 

� asistence při somatickém vyšetření klienta (povinné) 

� zhodnocení stavu a potřeb klienta (povinné) 

� poradenství (nepovinné)  

� účast na volnočasových aktivitách klientů (jen pro denní stacionář) 

(povinné) 

- příklad učící situace: 

„Vzhledem k tomu, že většinu výkonů pro ambulantní i ústavní léčbu závislosti student 

z důvodu nedostatečné kompetence absolvuje pouze prostřednictvím pozorování, může 

dostat za úkol např. vytvořit pro klienty zajímavou volnočasovou aktivitu. Studentka se 

např. nachází na ženském oddělení ústavní léčby a sama ovládá speciální techniku 

tvorby náramků za využití korálků. Zkonzultuje tuto možnost nejprve s terapeutkami 

oddělení a následně ji navrhne samotným klientkám a pakliže budou mít zájem se 

techniku naučit, studentka s nimi takto může naplnit volnočasový klub v programu.“ 

 

- možné kompetence, které student získá či prohloubí: 

o vést dokumentaci v jiném typu služeb než byly služby nízkoprahové 

o naučit se, jak plánovat postup práce s klientem v léčbě – alespoň díky 

pozorování získat představu o tom, jak se na základě zjištěných potřeb 

klienta stanovuje individuální plán léčby 

o poskytovat pomoc a službu v souladu s dohodnutým postupem 

o pochopit principy skupinové terapie v léčbě závislostí 
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o rozumět struktuře organizace, jejím cílům, reflektovat pravidla a režim 

(platí pro všechny služby, v nichž student absolvuje praxi) 

 

3. ročník: 

- typ služby - terapeutická komunita, doléčovací zařízení, případně další služby 

následné péče, jiné služby dle vlastního výběru 

- délka a typ praxe - v TK 1 týden blokové praxe formou intenzivní prožitkové praxe 

(v roli klienta), 2 týdny v zařízení následné péče - lze i průběžně vzhledem 

k ambulantnímu charakteru služby 

- cíle praxe: 

o terapeutické komunity: 

� účastnit se intenzivní praxe v klíčovém zařízení pro léčbu závislostí 

� prožít týden v blízkém kontaktu s klienty, poznat cílovou skupinu 

komplexněji 

� pozorovat způsob práce s klienty v tomto typu služby 

� učit se od terapeutů 

o následná péče: 

� pochopit význam této služby pro úzdravu ze závislosti 

� pozorovat proces odpoutání klienta od systému služeb 

� chápat princip prevence relapsu a motivační práce 

- možné požadavky na studenta – minimální věková hranice (dle jednotlivých 

zařízení), absolvování předmětu Systém léčebné péče 3, doporučeně předmětu 

Případová práce: terapeutické komunity, absolvování předchozích praxí 

v ambulantní a ústavní střednědobé léčbě 

- výkony – v terapeutické komunitě se výrazně odvíjí od zážitkové formy praxe, 

student je zde v roli klienta, nikoli začínajícího terapeuta 

o účast na skupinové terapii (povinné) 

o účast na individuální terapii (nepovinné, dle možností konkrétního zařízení) 

o pracovní terapie (povinné) 

o příprava volnočasové aktivity pro klienty (socioterapie) (povinné alespoň ve 

formě účasti na přípravě) 

o zpracování kasuistiky klienta (povinné) 
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- příklad učící situace: 

„Student je na praxi v terapeutické komunitě, funguje zde v rámci intenzivní zážitkové 

praxe v roli klienta. V průběhu pracovní terapie dostane za úkol spolu s dalším 

klientem nasekat a uklidit dřevo. Pracovní terapie trvá celkem 2 hodiny, student 

s klientem stráví tento čas o samotě a může ho využít k rozhovoru o klientově dětství, 

vývoji, drogové historii a současnosti a získat tak podklady pro zpracování kasuistické 

práce. Následně může svou práci konzultovat s pracovníkem zařízení.“ 

 

- výkony v následné péči: 

o příprava volnočasového programu pro klienty (socioterapie) (povinné) 

o účast na skupinové terapii, případně v roli koterapeuta (povinné) 

o vedení dokumentace (povinné) 

o pořízení zápisu ze skupiny (povinné) 

o pomoc při tvorbě terapeutického plánu (nepovinné) 

o provedení či přítomnost při prvním kontaktu s klientem (dle možností 

konkrétního zařízení) (povinné) 

o sociální/pracovní poradenství – stačí jen pozorování (povinné) 

o účast na individuální konzultaci (dle možností a pravidel konkrétního 

zařízení) (nepovinné) 

- příklad učící situace: 

„ Student se v rámci prvních dnů praxe zorientuje v chodu zařízení, projde si manuál, 

pochopí platná pravidla, seznámí se se členy týmu. V dalších dnech může být 

představen skupině, která souhlasí s jeho přítomností na terapii. Student z průběhu 

skupiny pořídí zápis, který následně konzultuje s koordinátorem praxe či jiným 

pracovníkem. Po domluvě může v jiný den absolvovat také individuální terapii a 

účastnit se např. individuálního plánování péče. V průběhu praxe připraví pro klienty 

(po domluvě s nimi a s terapeuty zařízení) náplň volnočasového programu, jehož se 

následně spolu s nimi zúčastní. Může takto nasbírat také materiál pro kasuistickou či 

jinou práci.“ 

 

- kompetence – TK:  

o poznat cílovou skupinu 

o plánovat (spolu s pracovníkem zařízení) postup práce s klientem, hodnotit 

plnění plánu 
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o zpracovat kasuistickou práci – práce s případem, zpracování, úvahy a rozbor 

o chovat se empaticky 

o komunikovat adekvátně vzhledem k situaci a typu klienta 

- kompetence – následná péče: 

o orientovat se v celém systému služeb pro cílovou skupinu, umět vhodně 

doporučit relevantní zařízení 

o plánovat postup po ukončení léčby – pomoci klientovi orientovat se 

v nabídkách práce, poradit s otázkou bydlení, orientovat se v dluhové 

problematice 

o umět naplnit volný čas klientů a motivovat je k vyváženému životnímu 

stylu 

 
Obecné kompetence, znalosti a dovednosti, které by student měl získat po absolvování 

celého studia a návrhy, jak může jejich získání dokázat (volně dle Havrdové, 1999 a 

School of Social and Historical Studies, 1994): 

- souhrnně platí, že naplněním stanovených cílů praxe v jednotlivých ročnících by 

měl student získávat a postupně prohlubovat uvedené i další kompetence 

- komunikační dovednosti – získání prostřednictvím rozhovorů s klienty, pracovníky, 

vedení rozhovoru, motivační práce apod. 

- schopnost sebereflexe, poskytování a přijímání pozitivní i negativní zpětné vazby – 

prokáže v závěrečné zprávě z praxe, v komunikaci s koordinátorem praxe 

- schopnost týmové práce, ale i samostatnost 

- provedení zápisu z programu 

- práce se zdroji a informacemi – prokáže v kasuistické práci (rozbor) 

- formulace vlastních učících potřeb 

- orientovat se v systému péče a služeb 

- administrativní a organizační schopnosti – vedení dokumentace, zápisy, příprava 

volnočasových aktivit pro klienty 

- znalost metod a technik využívaných v léčbě závislosti na návykových látkách a 

činností, které mají závislostní potenciál 

- orientovat se v legislativě vztahující se k výkonu povolání adiktologa 
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Návrh podrobnějšího rozpracování vybraného výkonu - Příprava volnočasové 

aktivity pro klienty: 

 

Charakteristika výkonu: Student provede analýzu potřeb klientů v oblasti trávení 

volného času. Připraví pro ně program, který zorganizuje a vede. 

Způsob provedení: Student po seznámení se zařízením a jeho klienty provede analýzu 

potřeb klientů v oblasti trávení volného času – např. formou rozhovoru, brainstormingu či 

krátkého písemného dotazníku, v němž zjistí, čemu by se klienti rádi věnovali či co by 

chtěli nového poznat v rámci volného času v léčebném programu. Student zjištění 

vyhodnotí a na základě např. většiny navrhovaných aktivit připraví konkrétní program. Vše 

provádí s vědomím a po konzultaci s pracovníky zařízení. 

Program se může dle jednotlivých typů služeb odehrávat v jejich prostorách, respektive i 

mimo něj (např. divadelní představení, návštěva bazénu apod.). 

Forma provedení: Student provede samostatně, případně za pomoci pracovníka. 

Způsob hodnocení: Pracovník poskytne studentovi potvrzení splnění výkonu, doplní také 

zpětnou vazbu k jeho průběhu a návrhy na případná vylepšení.  

Student ve zprávě z praxe provedený výkon popíše včetně jeho průběhu a přiloží jeho 

stručný program včetně zpětné vazby od klientů. 

 

Další doporučení 

Na toto místo patří zvážení možnosti realizovat v rámci studia adiktologie také 

supervizi odborné praxe. V rámci škol sociální práce se využívá nástroje supervize 

k reflexi proběhlých praxí studentů, buď v průběhu praxí nebo po skončení období jejich 

realizace. V rámci adiktologie probíhají praxe zejména v průběhu letních měsíců, proto by 

případné zhodnocení a prezentace praxí mohly následovat na počátku nového 

akademického roku. 

Případná supervize by vyžadovala dostatečnou hodinovou dotaci, aby všichni 

studenti dostali prostor pro vlastní reflexi, což by z důvodu obsažnosti studijních plánů 

nemuselo být reálné. Vzhledem k tomu, jakým způsobem praxe na adiktologii fungují (viz 

výše) a k trendům, k nimž jejich hodnocení směřuje (výkony a výkaznictví), mi pro tuto 

chvíli nepřipadá smysluplné, aby se kromě nového modelu praxí zkoušela ještě realizace 

supervize. Nicméně velmi užitečná mi připadá realizace společného setkání studentů 

jednotlivých ročníků, kde by si vzájemně představili organizace, které navštívili, co dělali, 

jaké to bylo apod. – to by umožnilo získat zpětnou vazbu k jednotlivým organizacím, 
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k čemu studenty pustí, jak praxe vypadá. Taktéž to formuje studentovu schopnost 

sebeprezentace a sebereflexe, komunikační dovednosti a vystupování před ostatními.  

Bylo by také potřeba přesně vymezit, kdo by mohl být supervizorem praxí, pokud by 

se jednalo o supervizi v pravém slova smyslu a ne pouze o navrhované společné setkání. 

Pak by tuto roli mohl zastat učitel praxe. Na semináři ASVSP (2012) padl také návrh na 

realizaci seminářů pro studenty před zahájením praxí a po jejich skončení. Zde se probírají 

zejména organizační záležitosti praxí, ale také nové zkušenosti a další informace. Tuto 

variantu bych v danou chvíli vnímala pro adiktologii jako nejvhodnější a nejméně 

náročnou na organizaci a čas z již dříve uvedených důvodů, ale současně jako velmi 

užitečnou pro studenty. 

Dalším z možných návrhů na doplnění praktické výuky v rámci oboru adiktologie by 

mohlo být zařazení jednodenních exkurzí do vybraných typů služeb nejen specifických pro 

uživatele NL, ale i obecněji sociálních, zdravotních či preventivních. Dle mého názoru by 

se studenti mohli snáze zorientovat v možnostech, které klienti mají, seznámili by se 

praktickým způsobem s chodem a nabídkou daných zařízení, což by mohli zpětně 

zužitkovat nejen v rámci teoretické výuky, ale také při práci s klientem při dlouhodobé 

praxi. 

 

4.3 Doporučení pro studenty 

 

Nabídka a organizace praxí 

True (s.d.) zajímavě uvádí, jaké požadavky a přání mají studenti jdoucí na praxi do 

zařízení. Mezi nimi je u většiny zejména chuť se učit a skutečně pracovat. Výhodou pro 

organizace může být, že studenti pomohou i s věcmi a úkoly, na které běžně není čas a 

mohou tak alespoň ukázat své schopnosti a aktivitu a současně se něco nového naučit. 

Studenti zase mohou ocenit, že je jim svěřen úkol pro samostatnou práci. Je však důležité, 

aby studenti dostávali především kvalifikovanou práci, jelikož jedině ta pomáhá reálně 

zhodnotit jejich schopnosti. Organizace by proto měla studenty co nejvíce využívat pro 

zajištění svého chodu, případně ve prospěch klientů (to dokazují také výpovědi členů týmu 

DC v uvedené kapitole).  

Studenti také chtějí dostat zpětnou vazbu, jsou lidmi, kteří se učí, proto je důležité 

sdělovat jim i pochybení a současně jim poradit, jak to příště zvládnout lépe. Měli by 

dostávat přesná zadání úkolů, nemuseli je nikdy předtím vykonávat. Chtějí se zapojit do 

běžného chodu zařízení, ideální je zadávat jim běžné úkoly týmu. Chtějí a potřebují také 
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mentora, osobu, která je bude po celou dobu praxe provázet a pravidelně se s nimi setkávat 

(v tomto případě koordinátor praxe). 

Předpokladem a zásadní podmínkou užitečné praxe je vlastní aktivita studenta. Sám, 

případně po domluvě s učitelem praxe, může přemýšlet, jak by mohl být zařízení přínosný, 

čím by mohl svou hodnotu pro něj zvýšit. Na tomto místě mě napadá např. hlídání dětí 

klientů či pracovníků a příprava programu pro ně, souvisí-li to s poskytovanou službou, 

příprava klubových či volnočasových aktivit pro klienty, výuka či doučování cizího jazyka 

apod. Také mohou sami aktivně navrhovat, se kterými zařízeními uzavře fakulta spolupráci 

při organizaci praxí či poskytovat zpětnou vazbu učitelům praxe k jejich organizaci i 

průběhu. Aktivita studentů by se mohla projevovat zejména v projevení jejich zájmu o 

zařízení, o klienty i služby, které nabízí. Prostředkem může být komunikace se členy týmu 

a aktivní zapojování do veškerého dění, přinášení nápadů pro práci a další. 

Již v průběhu studia si studenti mohou hledat svůj vlastní zájem v oboru, který typ 

služby je např. nejvíce zajímá, zaměřovat se na něj následně ve výuce i v plánování dalších 

praktických zkušeností. Humpolíček s Uhrovou (2006) uvádějí také aktivitu ve výběru 

typů služeb, kde mohou studenti praxi realizovat, nicméně vzhledem k novému nastavení 

povinného spektra služeb na adiktologii, není toto doporučení relevantní. Může však být 

užitečné získat si předem informace o konkrétním zařízení, kam se student na praxi chystá, 

zjistit si reference od studentů vyšších ročníků či požádat o doporučení učitele praxe. 

 

Hodnocení praxí 

Studenti sami zpracovávají jako výstup z praxe písemnou zprávu, jak bylo uvedeno 

v části o vzdělávacích institucích. Na tomto místě bych však ráda zmínila možnou aktivitu 

studentů, případně opět ve spolupráci s fakultou a organizací. Student by totiž mohl 

poskytnout své hodnocení spokojenosti a zkušeností s praxí v daném zařízení, a tím přispět 

k jejímu zkvalitnění. Nicméně nevýhodou může být nemožnost zajištění anonymity 

studentů a tudíž možné zkreslení získaných informací z důvodu obav ze sankcí. 

 

Příklad zpětné vazby k průběhu praxe ze strany studentů směrem k učiteli praxe 

(dle Masarykovy univerzity, s.d. a): 

1) Proč jste si vybral/a praxi v daném zařízení? 

2) Byly pro vás informace o praxích dostatečně dostupné a srozumitelné? 

- určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím, nedovedu posoudit 



 113 

3) Poskytl vám učitel praxe dle vašeho názoru dostatečnou součinnost při zajišťování 

praxe? 

- určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím, nedovedu posoudit 

4) Při nástupu na praxi vám byla přidělena odpovědná osoba?  

- ano, ne 

5) Koordinátor praxe pro vás připravil náplň práce a seznámil vás s ní? 

- určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím, nedovedu posoudit 

6) Koordinátor praxe vám byl k dispozici po celou dobu trvání praxe? 

- určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím, nedovedu posoudit 

7) Byla práce, kterou jste vykonával/a adekvátní vašim dosavadním znalostem a 

zkušenostem? 

- určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím, nedovedu posoudit 

8) Pracovníci organizace, kde jste nastoupil/a na praxi se k vám chovali: 

- přátelsky, korektně, rezervovaně, nepřátelsky 

9) Doporučil/a byste organizaci k absolvování praxe ostatním studentům? 

- určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím, nedovedu posoudit 

10) Jaká byla vaše celková spokojenost s praxí? 

- velice spokojen/a, spokojen/a, spokojen/a s určitými částmi, naprosto nespokojen/a 

11) další komentáře, výhrady, přání, doporučení k praxi 

 

Smlouva 

Jak již bylo uvedeno na jiném místě praktické části práce, studenti by si mohli 

vyzkoušet stanovení vlastních učících cílů pro dané praxe v jednotlivých ročnících a pro 

konkrétní zařízení, a tím také sledovat vlastní osobní a profesní rozvoj. Tyto cíle by 

neměly podobu smlouvy v jejím pravém smyslu, jednalo by se spíše o dohodu mezi 

studentem a koordinátorem praxe, co student reálně může v konkrétním zařízení 

absolvovat a které cíle tím naplnit. 

Na tomto místě uvedu příklad stanovení takových cílů. 

 

Příklad stanovení učících cílů studenta: 

Příklad je vytvořen na základě čistě subjektivní představy o tom, jak by mohli 

studenti své učební potřeby formulovat. Návrh je zjednodušený, každý student by si 

v praxi mohl cíle nastavovat individuálně, nikoli dle předepsané struktury. 
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Zvolím příklad analyzovaného Doléčovacího centra vzhledem ke skutečnosti, že 

jsem zde absolvovala více než 6měsíční praxi.  

Před nástupem na praxi do zařízení by si student mohl prostudovat jeho webové 

stránky, zjistit si orientačně, s jakou cílovou skupinou pracuje, jaké konkrétní služby jí 

nabízí, kdo tvoří terapeutický tým apod. Mohl by si také nastudovat či případně 

z teoretické výuky zopakovat, na jakých principech funguje následná péče, k čemu slouží, 

proč je důležitá a jaké složky ji utvářejí. Na základě získaných informací by si utvořil 

představu, co by mohl v zařízení vidět, co by si rád vyzkoušel, s čím by se chtěl seznámit. 

Formuluje předběžnou verzi učebních cílů takto: 

- vidět přístup prevence relapsu v praxi 

- seznámit se s terapeutickým týmem zařízení, zjistit, jaké mají vzdělání a jak se 

dostali na danou pracovní pozici, co pro to museli udělat 

- pochopit, proč je následná péče důležitá a jaké služby ji tvoří 

- vidět, jak se pracuje s uživateli NL v této fázi léčby závislosti 

Po nástupu na praxi a prvním kontaktu s koordinátorem praxe v zařízení má student 

možnost své učební cíle revidovat v konfrontaci s reálnými možnostmi daného zařízení. Po 

dohodě s pracovníkem tedy cíle reformuluje následovně: 

- zorientovat se v zařízení, se členy týmu, s nabízenými službami a typem klientely 

- naučit se vést dokumentaci v tomto typu služby 

- účastnit se skupinové terapie a v jejím rámci identifikovat principy prevence 

relapsu 

- ptát se na cokoli, co studentovi nebude srozumitelné. 

Cílů by nemělo být příliš, student by měl reflektovat délku povinné praxe a co je 

možné v jejím průběhu stihnout a získat. Ke zreálnění může napomoci také konzultace 

s učitelem praxe ve škole. 
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5. Diskuze 

Na tomto místě budou znovu zmíněny nejdůležitější aspekty poskytování praktické 

výuky tak, jak vyplynuly z dosavadně popsaných částí diplomové práce. V závěru této 

kapitoly budou také uvedeny možné limity práce a doporučení pro další výzkumy či změny 

ve zkoumané oblasti. 

Z provedených částí výzkumu a analýz vyplynuly některé rozpory, které doposud 

existují ve výuce a odborné praxi ve studiu oboru adiktologie. Mezi nimi především 

přetrvávající rozdíly v tom, jak jsou systém praxí a role odpovědných osob nastaveny a jak 

reálně fungují. Ukázku nabízí např. v Manuálu praxe (Endrödiová, Vacek, 2012) uvedený 

kurz pro koordinátory praxí z organizací, které praxi poskytují či setkání studentů po 

skončení období praxí s odborným garantem praktické výuky ve studiu. Bohužel ani jeden 

z těchto nástrojů není v současné době funkční, i přesto, že jejich existence je stále 

uvedena v Manuálu. Taktéž se vyskytly rozdíly v pojetí role učitele praxe. Nějak je 

nastavena Manuálem praxí, nějak ji popisují sami učitelé a odlišně na ni pohlížejí také 

samotní studenti. Zde však vnímám spíše subjektivní dojem studentů z osob, které je mají 

praxí organizačně provést. Přesto by mohlo být užitečné a funkční, byly-li by úkoly této 

role ujasněny a sjednoceny. 

Dalším relativně důležitým rozporem je na straně jedné, s výše uvedeným 

související, požadavek školy na provádění některých výkonů ze strany studentů a na druhé 

straně pak pravidla zařízení, která např. z důvodu ochrany osobnosti klienta neumožňují, 

aby se student jakkoli účastnil individuální terapie. To je případ popsané spolupráce mezi 

Klinikou adiktologie a Doléčovacím centrem SANANIM. Možnosti řešení takovýchto 

situací nabízí již zmíněné vyjednávání podmínek praxe mezi školou a organizacemi před 

uzavřením smlouvy o spolupráci (True, s.d., RAROSP, 2008) a také nastavení minima 

výkonů, které by měl být každý student v rámci praxe v jakémkoli zařízení schopen naplnit 

(tj. stanovit, co bude požadováno za úspěšné naplnění praxe, Havrdová, 1999). 

Nově platný Manuál praxí poprvé formalizoval podmínku, že studenti mohou 

povinnou praxi absolvovat pouze v zařízeních, která disponují platnou certifikací RVKPP a 

naplňují tak kritéria pro poskytování kvalitních učebních příležitostí. Význam tohoto 

doporučení potvrzuje i literatura (Department of Applied Social Studies, 1995, Havrdová, 

1995). 

Jako velmi zásadní v pozitivním slova smyslu vnímám změnu koncepce praxí na 

adiktologii směrem ke stanovení typů služeb, jimiž by měl během studia projít každý 
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student. Nevýhodu či možné omezení však spatřuji v tom, že studenti mají v každém 

zařízení strávit minimálně 1 týden (respektive 1 týden povinně, volba delší doby praxe 

závisí pouze na studentovi, zda je ochoten ji naplnit ve svém volném čase). V nižších 

ročnících může být tento rozsah postačující vzhledem k naplnění učebních cílů, pro 

naplnění profilu absolventa oboru však nepovažuji za dostatečné, aby studenti 3. ročníku 

trávili v zařízení jen takto krátkou dobu. Během jednoho týdne praxe v blokové formě 

může student získat informace o charakteru zařízení, seznámit se s poskytovanými 

službami, povahou týmové práce, typem klientů, režimem zařízení či se seznámit 

s administrativní praxí. Havrdová (1999) tento typ praxe (avšak v délce 2 – 3 týdnů) 

doporučuje pro studenty prvních a druhých ročníků. Absolvent oboru adiktologie by měl 

umět samostatně provést některé výše navržené výkony, k jejich naplnění by se však 

v průběhu týdenní praxe, vzhledem k uvedenému možnému obsahu krátké praxe, nemusel 

vůbec dostat. První týden praxe obvykle slouží právě k zorientování a navázání spolupráce. 

Ráda bych tedy na tomto místě zdůraznila, že kvantita by při odborné praxi neměla 

převážit nad její kvalitou a tuto reflexi se v doporučeních pokouším znázornit. 

 

V příslušné kapitole byly diskutovány možné výhody a limity využívání 

kompetenčního přístupu či jemu podobnému hodnocení dle výkonů pro evaluaci praxe 

studentů. Zde tedy pouze shrnu nejzásadnější připomínky. Vzhledem k historii a způsobu 

studia oboru adiktologie není v tuto chvíli na místě navrhovat v koncepci praxí složité 

změny ani „není zájem o systém kompetencí v podobě, v jaké funguje v oboru sociální 

práce“ (slova vedoucího výuky Kliniky adiktologie). Současně však existuje požadavek na 

uspořádání praxí a jejich srozumitelnost pro všechny strany. Proto byly po dohodě 

s pracovníky Kliniky navrženy možné výkony pro jednotlivé typy služeb a vysvětleny 

důvody jejich výběru i způsobu hodnocení (viz výše). 

Hodnocení na základě provedených a naučených výkonů tedy v zásadě není špatnou 

myšlenkou, ale mělo by být doplněno návazným popisem a rozhovorem s odborníkem, 

ústní prezentací před ostatními studenty a tak fixováním získaných znalostí a dovedností. 

Povinných výkonů by nemělo být mnoho, aby to nesvádělo ke způsobu honby za jejich 

splněním, jak varuje Havrdová (1999).  

 

Některé další důležité aspekty poskytování praxí přinesla analýza provedená 

v Doléčovacím centru. V tomto zařízení funguje pravidlo, že přijímají studenty od věku 21 

let. Tím by v případě důsledného dodržování mělo být zajištěno, že sem na praxi budou 
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přicházet studenti vyšších ročníků. Tato skutečnost byla následně reflektována v jednom 

z doporučení. Z diagnostiky organizace mimo jiné vyvstala informace, že na práci se 

studenty mnohdy není čas. Havrdová (1995) potvrzuje, že takový nedostatek významně 

snižuje učící efekt praxe. Tohoto limitu si všimla i studentka S4, která přímo pojmenovala 

svůj subjektivní dojem z pracovníků zařízení směrem ke studentům termínem nechuť. 

Havrdová (1995) však dále uvedla, že pracovníci zařízení obvykle nebývají uvolněni ze 

svých povinnosti kvůli práci se studenty, jedná se o práci navíc, kterou však může 

organizace dobře využít ke své spokojenosti. Koordinátoři praxí v organizacích také 

nemusejí být za práci se studenty nijak nadstandardně hodnoceni, proto může docházet ke 

snížení jejich motivace. Navíc tuto pozici mnohdy zastávají osoby, jež zvolilo vedení 

organizace a chybí tak systematický výběr na základě možného zájmu pracovníků a 

následné ztotožnění s danou rolí. Jak ale také odrážejí uvedená doporučení, organizace si 

na počátku spolupráce se vzdělávací institucí může nastavit své cíle a možnosti a tyto 

předložit k dvoustrannému vyjednávání. Taktéž se na přítomnost studentů mohou 

připravovat průběžným vytvářením seznamu úkolů a jejich následným zadáváním a 

usnadnit tak samy sobě zátěž, kterou mohou praxe přinášet. 

 

Hlavním limitem této práce může být, i přes snahu respektovat realitu praxí v oboru, 

irelevantnost některých doporučení pro vzdělávací instituce i pro organizace, které 

studentům praxi poskytují. Dále pak možná nechuť ke změnám, tento fakt bych však 

vnímala jako málo pravděpodobný vzhledem ke skutečnosti, že Klinika adiktologie na nich 

v současné době postupně pracuje a taktéž organizace mohou mít ze zavedení některých 

úprav spíše přínos. 

Než by však byly navrhované změny a doporučení skutečně realizovány, mohlo by 

být užitečné provést nejprve evaluaci spokojenosti všech tří stran, diskutovat, co se daří a 

co nikoli a proč, získat tipy a otevřenou zpětnou vazbu k průběhu praktické výuky. Takové 

šetření by mohlo škole přinést velmi cenné připomínky a tipy na vylepšení. 

V současné době se klíčovým stává návazný předvýzkum či analýza potřeb v oblasti 

zajištění průběžných praxí v Oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři, který se vznikem 

Kliniky adiktologie stal součástí její výukové části. Je v zájmu Kliniky, aby využila své 

studenty k pomoci při zajištění provozu oddělení a současně jim tak poskytla možnost učit 

se zkušeností. V následujícím období by měl být připravován návrh, jak by bylo možné 

tuto variantu zajistit a realizovat. 
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Další výzvu bude představovat otázka diferenciace struktury praxí pro studenty 

navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali stejné studium v bakalářském stupni a 

ty, kteří přicházejí z jiných bakalářských oborů. Bude užitečné nasbírat zkušenosti 

z příbuzných oborů, které nabízejí praxi v navazujícím magisterském stupni a zvážit, zda 

tito studenti skutečně mohou naplnit shodný profil absolventa jako ti, kteří prošli studiem 

celým. Doposud se pro první dva ročníky využívalo doporučení, aby tito studenti 

absolvovali také volitelný předmět Doplňková praxe a dobrovolně si chybějící praxi 

doplnili (Endrödiová, Vacek, 2012). 
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IV. Závěr 

Odborná praxe tvoří nedílnou součást vysokoškolského studia oborů sociální práce, 

medicíny či adiktologie, na níž byla tato diplomová práce specificky zaměřena. Slouží ke 

vzdělávání za využití zážitkového učení a kultivuje osobní i profesní rozvoj studentů. 

Současně umožňuje, aby škola připravovala teoreticky i prakticky dostatečně vybavené 

jedince, kteří se následně budou moci snáze uplatnit na trhu práce. Pro organizace, které se 

školami při poskytování praktické výuky spolupracují, mohou studenti představovat 

značnou pomoc v plnění některých úkolů, mohou také umožnit oboustranné učení. 

Absolventi, jakožto jeden ze zdrojů při plánování budoucí potřeby lidských zdrojů, se pak 

mohou pro organizaci stát užitečnou pracovní silou, která je otevřena dalšímu vzdělávání a 

motivována pro práci v oboru.  

Práce si kladla za cíl zmapovat roli praktické výuky ve vzdělávání studentů vysokých 

škol co nejkomplexněji z pohledu všech stran, tj. vzdělávacích institucí, organizací, které 

realizaci praxí umožňují a také samotných studentů. Cílovým výstupem byl vytvořený 

soubor návrhů a doporučení, jak praxi ve studiu zefektivnit, či upravit tak, aby výsledná 

podoba vyhovovala a byla přínosná pro všechny strany. 

Byly shrnuty poznatky o praktické výuce ve vzdělávacím rámci tvořeném 

andragogickým přístupem a naplňovaném formou zážitkového učení. Zmíněny byly 

důležité aspekty související s praxí, a to její hodnocení a supervize. Celá kapitola byla 

věnována praktické výuce v rámci studia oboru adiktologie, včetně jejích východisek, 

vývoje a současné podoby. Věnovala jsem se také způsobu jejího hodnocení. Následující 

část byla zaměřena na studenty na praxi jako na důležitý zdroj potenciálních zaměstnanců 

a na praktickou výuku jako na součást procesu řízení lidských zdrojů. Poslední teoretická 

kapitola stručně shrnula role a odpovědnosti jednotlivých stran a také možný přínos a 

limity plynoucí z poskytování, respektive přijímání praxe. 

Praktickou část práce tvořil výzkum v organizaci Doléčovací centrum SANANIM 

zaměřený na praktickou výuku a dále výzkum mezi studenty adiktologie, kteří zde 

absolvovali jednu z povinných praxí. Na výsledky výzkumu navazuje poslední část: návrh 

konkrétních doporučení pro všechny zúčastněné strany, který se snaží respektovat reálie 

výuky i praxe oboru adiktologie. 

Výsledky provedených analýz a konkrétní výstupy práce budou předloženy vedení 

Kliniky adiktologie. Věřím, že alespoň některé z nich budou skutečně respektovat reálie 

oboru adiktologie a budou tak moci být uplatněny při praktické výuce studentů. V blízké 
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době bych v rámci zaměstnání na Klinice měla začít spolupracovat s klíčovými osobami na 

úpravě stávajícího modelu odborných praxí. Po nezbytném formálním posouzení a 

případných pilotních ověřeních by se tak mohl uvedený model odrazit v efektivnějším 

způsobu výuky i v přípravě studentů na budoucí pracovní roli. 
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