Vyjádření školitele ke spolupráci s Mgr. Monikou Vaňkovou při řešení
disertační práce odevzdané k obhajobě na katedře psychologie FF UK v září
2012.
Téma disertační práce:
„Osobní

identita adolescentů – uživatelů drog po nástupu do terapie“
Doktorand: Mgr. Monika Vaňková
Školitel: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Doktorandka Mgr. Monika Vaňková odevzdává svou disertační práci na téma Osobní identita
adolescentů – uživatelů drog po nástupu do terapie, ve které zúročila svou mnohaletou
profesní zkušenost v této oblasti. V letech 1994-2006 působila v pobytově-výchovném
terapeutickém oddělení pro adolescenty Alternativa (SVP Klíčov), spoluzakládala detašované
pracoviště komunitního typu v Kostelci/ Labem, v letech 2007-10 pracovala v K-centru
Příbram, spolupracuje dosud s Linkou bezpečí, několik let má soukromou praxi, kde se opět
zaměřuje na práci s rodinami drogově závislých adolescentů a s adolescenty samými.
Doktorandka v rámci doktorského studia absolvovala řadu kurzů a sebezkušenostních
výcviků v ČR i v zahraničí. Namátkou jmenuji: dvouletý Czech Irish Horizont Project, Drug
Demand Reduction Staff Traning Programme (Rada Evropy – výcvik Itálie, Švédsko),
pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR a další. Také absolvovala jednosemestrální pobyt
v Londýně, v rámci projektu Erasmus.
Během studia s katedrou psychologie pravidelně spolupracovala na výuce a podílela se
příkladně na kurzech Aplikovaná sociální psychologie, Introduction to Czech Psdychology
(kurz pro zahraniční studenty), Ontogenetická psychologie a další.
Během doktorského studia působila jako lektorka, referovala na mnoha odborných
konferencích, publikovala pro odborné časopisy s dopadem do praxe (22x), pracovala na
vlastním profesním růstu. (Více viz CV.)

Její doktorské studium bylo velmi dlouhé a mělo dvě periody 1996-2004, kdy studium musela
přerušit, vzhledem k tomu, že pracoviště Alternativa, kde shromažďovala výzkumný materiál,
bylo zrušeno. Pokračovala ve druhé studijní periodě 2004-2012 a disertační práci dovedla do
podoby, kterou lze bez rozpaků doporučit k obhajobě. Osobně se domnívám, že se jedná o
text, který bude velmi užitečný především pro odborníky pracující s touto věkovou skupinou
závislých adolescentů a také pro jejich rodiče. Text je dle mého soudu cenný především pro
hluboký vhled praktického psychologa-terapeuta do dané problematiky. Je třeba si uvědomit,
že ne často se podaří, aby psychologové z terapeutické praxe měli zároveň tolik discipliny a
energie, že by se dokázali dlouhodobě věnovat výzkumné práci a také ji představili
v odborném, čtivém a v praxi využitelném textu.
Domnívám se, že disertační práce magistry Vaňkové vychází plně z rozsáhlé terapeutické
zkušenosti doktorandky a zároveň její obsah směřuje do praxe a do různých oblastí
aplikované sociální a klinické psychologie.
Práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.
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