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Volbou tématu magisterské práce v oboru řízení a supervize autorka navazuje na již 

dokončené studium adiktologie a svou roli koordinátorky praxí, kterou zde získala. Vlastní 

zkušenosti ze studia ji nasměrovaly již v prvním ročníku studia řízení k provedení diagnostiky 

organizace, která zajišťuje praxi oboru adiktologie. Organizace praxí se v této diagnostice 

ukázala jako téma ke změně. To autorku dovedlo až ke zpracování obsáhlé (více než 130 

stran), a také obsažné analýzy studentských praxí. Sleduje přitom jednak cíl obecný - 

zmapovat roli a význam praktické výuky v rámci přípravy studentů oboru adiktologie na 

budoucí profesi, jednak cíl dílčí - navrhnout soubor doporučení pro všechny strany zúčastněné 

v tomto procesu. (str. 8) Své cíle ovšem ještě podrobněji specifikuje v praktické části. Podle 

svých slov zde při realizaci svého záměru zvolila formu případové studie, kde případem jsou 

pro ni studentské praxe. Ty popisuje z pohledu tří zúčastněných stran – školy, organizace 

poskytující praxi a studentů. K tomu volí metody kvalitativního výzkumu (analýzu 

dokumentů, rozhovory) i kvantitativního výzkumu (dotazník). 

Ačkoli diplomantka zdánlivě nevolí své téma z oblasti řízení a supervize, ale z oblasti 

vzdělávání, dokázala ve své práci produktivně využít kompetence, rozvinuté v tomto studiu- 

především důkladnou analytickou práci s literaturou, znalosti  procesů podpory osobního 

rozvoje a vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb, poznatky z diagnostiky organizace 

a z personálního řízení. 

V teoretické části autorka zasazuje zvolené téma nejprve do kontextu vzdělávacího 

rámce v oblasti školství, dále jej konkretizuje ve vztahu k poslání a cílům i dosavadním 

postupům v oboru adiktologie  a posléze jej sleduje i z pozice potenciálního zaměstnavatele a 

poskytovatele sociální služby. V každé z těchto oblastí zdařile vybírá poznatky z legislativy, z 

relevantních dokumentů a z literatury, které jsou podstatné pro pevné zarámování 

sledovaného tématu.  

 Za velmi cenné považuji, že do svého vymezování rámců zařadila také poznatky o 

praxi ze tří blízkých oborů, které svým způsobem zasahují do oboru adiktologie, a to z oboru 

sociální práce, všeobecného lékařství a psychologie. Vytvořila tak pro sebe i pro čtenáře 

široké spektrum poznatků a zkušeností, které ve čtvrté části znovu analyzuje, a to z hlediska 

možných rolí, práv a odpovědností tří stran účastnících se praktické výuky, a to školy, 

organizace poskytující praxi a studentů. Reflektuje a shrnuje také výhody a nevýhody, které 

poskytování (a různé uspořádání) studentských praxí může zúčastněným stranám přinášet.  

V praktické části pokračuje ve svém tázání dál konkrétně tak, že si zdařile vybírá 

respondenty, vede rozhovory a dále analyzuje dokumenty, což jí umožňuje nacházet stále 



konkrétnější odpovědi na sedm na teorii navazujících výzkumných otázek (str. 67). Sleduje 

přitom na jedné straně ten cíl, aby studentské praxe co nejlépe naplnily potřeby zúčastněných 

stran, a současně zkoumá, jaké organizační uspořádání a rozdělení rolí a úloh by bylo ve 

vztahu k tomuto cíli nejvíc efektivní. Svá zjištění podrobuje diskusi s využitím poznatků 

z teoretické části práce a formuluje závěrečná otevřená doporučení pro organizaci praxí 

směrem ke všem třem zúčastněným stranám. Doporučení reflektují existující rozpory a 

nejasnosti i praktická omezení, takže nejde o laciné prvoplánové rady, ale o nabídku 

alternativ, která se podle mne opírá o dosti hluboké proniknutí do celé problematiky. Autorka 

totiž rostla s úkolem a podařilo se jí proniknout pod povrch jednoduchých praktických návodů 

a porozumět souvislostem mezi principy vzdělávání dospělých, potřebami oboru a potřebami 

organizací a studentů. Otevřela tak podle mého názoru diskusi o smyslu a efektivním 

uspořádání praxí v oboru adiktologie, a to na základě zachycení reálných postojů, vztahů a 

zkušeností v této oblasti, nakolik lze ovšem do složitých, vztahově, kulturně a historicky 

podmíněných okolností vůbec plně proniknout. 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autorka velmi dobře pracuje s prameny, 

vybírá citlivě a s porozuměním důležité poznatky od různých autorů, diskutuje rozpory a 

protichůdné názory, správně odkazuje a tvořivě myšlenky syntetizuje do vlastního autorského 

textu. Teoretická i praktická část na sebe navazují, sledují jediné téma a tvoří celek, 

transparentně a úspěšně směřující k cíli práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako 

výbornou. 

K obhajobě mám jednu otázku. Při studiu adiktologie se pracovníku organizace, který 

má na starosti studenta na praxi, vžilo označení „koordinátor praxe“. Na str. 14 a 15 však 

uvádíte, že se tato osoba studentovi věnuje, zadává mu úkoly, dohlíží na něj, dává mu zpětnou 

vazbu k praxi a v závěru jej hodnotí. Jakou míru odpovědnosti za hodnocení a odborný růst 

studenta může podle vás mít „koordinátor praxe“ na rozdíl od učitele, placeného školou a jí 

odpovědného? 

 

 

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.                                    V Praze, dne 27. 9. 2012 


