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     Studentka zpracovala diplomovou práci s patřičnými formálními náležitostmi ve všech 

požadovaných položkách – na výborné úrovni.  

 

     

     Obsahové hodnocení práce podle manuálu požadavků ze strany katedry: 

 

     Cílem práce je zmapovat oblast poskytování studentských praxí v oboru adiktologie 

z pohledu studentů, školy i poskytovatelů praxe. Dílčím cílem je učinit vhodná doporučení 

pro všechny uvedené strany.  

     Studentka prokazuje, že je schopna problematiku studentských praxí přehledně zobrazit. 

Praktickou výuku transdisciplinárního oboru adiktologie popisuje velmi srozumitelně a úplně. 

Přehledně ji doplňuje v teoretické části popisem praktické výuky oborů, které jsou adiktologii 

nejblíže: všeobecné lékařství, sociální práce, psychologie. Podrobně jsou porovnány počty 

hodin praxí v oborech, po ročnících, způsob monitorování, supervize praxí. 

     Autorka práce se zabývá přehledem přístupu ke studentským praxím na tuzemských 

vysokých školách i v zahraničí, popisuje používané nástroje (orientace na provádění výkonů, 

kompetenční model, reflektující vedení studenta, supervize praxí). Pak analyzuje, zda tyto 

nástroje – v literatuře uváděné jako osvědčené – jsou používány aktuálně v studentských 

praxích oboru adiktologie. Rozbor problému pokládám za přehledný, zdařilý a platný.    

    Teoretickou část pokládám za přehlednou a cennou. Domnívám se, že je prakticky 

využitelná jako výchozí materiál pro vedoucí výuky oborů i pro vedoucí pracovníky 

poskytovatelů praxe, kteří chtějí pro poskytování studentských praxí zpracovat pokyn či 

manuál – je tedy naplněn aspekt praktické realizace tématu s cílem zlepšení a rozvoj kvality a 

efektu studentských praxí.  

     Za drobné dílčí nedostatky pokládám citaci resp. odkazy k aktuálně již neplatnému zákonu 

č.20/1966 Sb. O zdraví lidu a s tím související užití terminologie „zdravotnické služby“ místo 

„zdravotní služby“. 

 

     V praktické části práce autorka přehledně popisuje metodiku případové studie, na které 

popisuje a analyzuje poskytování praxí v uvedené konkrétní službě. V úvodu je přehledné 

resumé cílů a výzkumných otázek práce. Otázky jsou kladeny formou polostrukturovaného 

rozhovoru všem třem zainteresovaným stranám: pracovníkům služby poskytující stáž,  

pracovníkům jejich školy. Pro studenty je vytvořen a použit dotazník. Získaná kvalitativní 

data jsou analyzována, vytvořena doporučení. Etické aspekty práce – informovaný souhlas a 

ochrana integrity účastníků šetření – jsou ošetřeny adekvátně. 
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     Výstupem práce jsou doporučení, která jsou vedena v liniích výzkumných otázek. Některá 

doporučení jsou zpracována formou konkrétních návrhů, až na úroveň příkladů formulací cílů 

praxe, požadavků na studenty, konkrétních výkonů, příkladů učících se situací a hodnocených 

kompetencí. Doporučení jsou formulována rovněž po studenty s cílem inspirovat jejich vlastní 

aktivitu, všímavost a vědomí vlastních potřeb v oblasti praktické výuky. Diskuse je 

přehledným shrnutím silných a slabých stránek analyzované oblasti, úvahami o možných 

rizicích doporučení. Autorka v ní prokazuje vhled, argumentační dovednosti, schopnost udržet 

linii práce, strukturu. 

      

 

 

     Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat jako výbornou. 

 

 

 

Doplňující otázky: 

 

1. Zadání pro kvalitu adiktologických služeb jsou v praxi obsažena ve standardech 

odborné způsobilosti adiktologických služeb RVKPP ČR a ve standardech kvality 

sociální práce. Jak vnímáte roli, důležitost  těchto standardů pro praktickou výuku – 

tedy stáže, praxe – studentů? Jak by měly být požadavky standardů případně do 

praktické výuky zakomponovány? 

 

 

2. Které další v práci nediskutované otázky kolem praktické výuky (stáží, praxí) by si 

mohli a měli řídící pracovníci poskytovatelů služeb položit?    

 

 

 

 

Datum, podpis oponenta: 
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