PŘÍLOHY
Příloha 1: Dotazník pro absolventy studijních programů adiktologie

Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a
potenciálních zaměstnavatelů
Vážené absolventky, vážení absolventi studijního programu Adiktologie.
Dovoluji si vás v rámci svého doktorského studia Adiktologie oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku,
jehož cílem je zmapovat pracovní uplatnitelnost adiktologů, jejich možnosti a překážky na trhu
práce. Stejný výzkum je realizován se zaměstnavateli v jednotlivých krajích, výsledky tedy budou
uceleným pohledem na tuto problematiku.
Celý výzkum je realizován pod záštitou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v rámci projektu GA
UK 2017 a také České asociace adiktologů (ČAA).
Vyplnění dotazníku by vám nemělo zabrat více než 10 minut času.
Předem velmi děkuji za vaše odpovědi, v případě zájmu po dokončení výzkumu ráda poskytnu jeho
výsledky. Amalie Pavlovská
*Povinné pole

1. Pohlaví *

Označte jen jednu elipsu.
Žena
Muž
2. Věk *

Označte jen jednu elipsu.
Do 29 let
3039 let
4049 let
50 a více let
3 Prosím, uveďte kraj, kde žijete. * Označte jen
jednu elipsu.
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Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Zlínský
Kraj Vysočina
4. V jaké formě studia jste studoval/a? * Označte jen jednu

elipsu.
Prezenční
Kombinovaná
Při bakalářském prezenčně, při magisterském v kombinované formě
Při bakalářském kombinovaně, při magisterském v prezenční formě
5. Rok dokončení bakalářského studia Adiktologie * Označte

jen jednu elipsu.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Neabsolvoval/a jsem bakalářské studium Adiktologie
6 Rok dokončení navazujícího magisterského studia Adiktologie * Označte jen
jednu elipsu.
2012
2013
2014
2015
2016
Neabsolvoval/a jsem navazující magisterské studium Adiktologie
7. Máte kromě adiktologie ještě jinou kvalifikaci? * Zaškrtněte

všechny platné možnosti.
Ano, sociální pracovník
Ano, zdravotní sestra
Ano, fyzioterapeut
Ano, nutriční terapeut
Ne
Jiné:
8. Pracoval/a jste v oboru adiktologie již během studia? * Označte

jen jednu elipsu.
Ano, v pracovním poměru na celý úvazek
Ano, v pracovním poměru na částečný úvazek
Ano, formou brigád a příležitostných přivýdělků (DPP, DPČ)
Ano, jako OSVČ
Ne, nepracoval/a jsem
9. Jste v současné době zaměstnán/a v oboru? *

Jsteli v současné době na rodičovské dovolené, postupujte dle toho, zda jste na ni odcházel/a ze
zaměstnání v oboru či nikoliv. Označte jen jednu elipsu.
Ano

Přeskočte na otázku 10.

Ne, v současné době pracuji mimo obor

Přeskočte na otázku 44.

Pro absolventy pracující v oboru adiktologie
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Prosím o zodpovězení několika dalších otázek týkajících se Vašeho zaměstnání v oboru adiktologie.
10. Jak dlouho celkem pracujete v oboru? * Označte jen jednu elipsu.

Méně než 1 rok
1

rok  2 roky

2

roky  5 let

5 let  10 let
Více než 10 let
11 V jakém kraji/krajích v současné době pracujete? * Zaškrtněte
všechny platné možnosti.
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Zlínský
Vysočina
12. V jakém typu zařízení pracujete? * Zaškrtněte
všechny platné možnosti.
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Detoxifikace
Terénní programy
Kontaktní a poradenské služby
Ambulantní léčba
Ambulantní stacionární péče
Krátkodobá a střednědobá lůžková péče
Rezidenční péče v terapeutických komunitách
Doléčovací programy
Substituční léčba
Adiktologické služby ve vězení a následná povýstupní péče
Primární prevence
Výzkumná organizace
Jiné:
13. Jaký statut má toto zařízení? * Zaškrtněte
všechny platné možnosti.
Zdravotní služba
Sociální služba
Nezisková organizace
Státní zařízení
Soukromé zařízení
Jiné:
14 Jaké cílové skupině podle typu problému poskytuje toto zařízení své služby? * Zaškrtněte všechny
platné možnosti.
Kuřáci
Osoby užívající či závislé na alkoholu
Osoby užívající či závislé na nelegálních návykových látkách
Patologičtí hráči
Osoby ohrožené jinou nelátkovou závislostí
Jiné:
15. Zaměřuje se Vaše zařízení na práci s některou ze specifických

cílových skupin? Zaškrtněte všechny platné možnosti.
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Děti
Ženy
Senioři
Tělesně či mentálně handicapované osoby
Jiné:
16. Jak dlouho v uvedeném zařízení pracujete? * Označte jen jednu

elipsu.
Méně než 1 rok
1

rok  2 roky

2

roky  5 let

5 let  10 let
Více než 10 let
17. Jaký typ smlouvy máte? * Označte jen jednu elipsu.

Dohoda o provedení práce/činnosti (DPP/ DPČ)
Smlouva na hlavní pracovní poměr (HPP)
Dobrovolník
Živnostenský list
Jiné:
18. Jaká je výše Vašeho úvazku v současném zaměstnání? * Označte

jen jednu elipsu.
Méně než 0,5
Více než 0,5, ale nikoliv celý úvazek
Celý úvazek
DPP/DPČ
Jiné:
19 Jak jste získal/a své pracovní místo? * Zaškrtněte
všechny platné možnosti.
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Na základě zaměstnání (včetně brigád), které jsem u zaměstnavatele vykonával/a již
během studia.
Na základě povinné praxe, kterou jsem u zaměstnavatele absolvoval během studia.
Odpověděl jsem na inzerát zaměstnavatele.
Zaměstnavatel zareagoval na můj životopis, který jsem mu zaslal.
Na základě doporučení rodiny/známých.
Prostřednictvím Úřadu práce ČR.
Jiné:
20. Je Vaše pozice přímo označena "adiktolog"? * Označte jen

jednu elipsu.
Ano
Ne
21. Pokud nepracujete na pozici adiktologa, jaká je Vaše pozice?

22. Jaká je náplň Vaší práce (ať je Vaše pozice pojmenována

jakkoliv)? * Zaškrtněte všechny platné možnosti.
Individuální terapie
Poradenství
Adiktologická skupinová terapie
Adiktologická rodinná terapie
Odběr biologického materiálu
Adiktologická diagnostika
Příprava programu primární prevence
Edukace pacientů/klientů
Asistence při psychologickém či psychiatrickém vyšetření
Příprava léčebného plánu
Jiné:
23. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem na uvedené pracovní pozici? Označte jen
jednu elipsu.
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Méně než 10 000 Kč
10 000  15 999 Kč
16 000  19 999 Kč
20 000  24 999 Kč
25 000  29 999 Kč
30 000  34 999 Kč
Více než 35 tisíc Kč
24 Prosím, ohodnoťte na škále, jak jste spokojen/a s výší Vašeho finančního ohodnocení? * Označte
jen jednu elipsu.
1

2

3

Nespokojen/a

4

5
Spokojen/a

25. Vykazujete v rámci svého zaměstnání adiktologické výkony pojišťovně? * Označte jen

jednu elipsu.
Ano
Ne, ale usilujeme o to
Ne
26. Vyberte, které aspekty jsou pro Vás ve stávajícím zaměstnání nejdůležitější?

Vyberte, prosím, jeden, který je nejzásadnější, který Vás nejvíce motivuje v daném zaměstnání
setrvat.
Označte jen jednu elipsu.
Dobrý pracovní kolektiv/tým
Finanční ohodnocení
Možnosti vzdělávání
Možnost pracovního růstu
Podpora Vaší terapeutické práce (možnost realizovat nové věci, samostatnost)
Jiné:
27. Je práce v adiktologickém zařízení Vaším jediným zaměstnáním? * Označte jen jednu

elipsu.
Ano
Ne
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28. Považujete stávající kompetence adiktologa za dostačující? * Označte jen jednu elipsu.

Ano
Ne
29. Jaké kompetence postrádáte? Jaké byste rádi rozšířil/a či přidal/a?

30 Jak hodnotíte kvalitu vzdělání, které jste získal/a na vysoké škole, s ohledem na požadavky praxe?
*
Označte jen jednu elipsu.
1

2

3

4

5

Málo kvalitní

Velmi kvalitní

31. V jaké míře využijete znalosti a dovednosti nabyté v rámci studia ve svém současném

zaměstnání? *
Označte jen jednu elipsu.
1
Vůbec ne

2

3

4

5
Velmi často

32. Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil/a?

Pokud jste absolventem/kou bakalářského i magisterského oboru Adiktologie, prosím, popište, jaké
vnímáte rozdíly mezi těmito úrovněmi vzdělání pro praxi (v míře kompetencí, v možnosti uplatnění
atd.).
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33. Pokud jste absolventem/kou pouze navazujícího magisterského studia Adiktologie (s jiným

bakalářským vzděláním než Adiktologie), postrádáte v praxi zdravotnickou kvalifikaci?
Označte jen jednu elipsu.
Ano
Ne
34. Jaká je podle Vás poptávka po profesi adiktologa na trhu práce? * Označte jen jednu elipsu.

1

2

3

4

Velmi nízká

5
Velmi vysoká

36 Jste členy České asociace adiktologů (ČAA)? * Označte jen
jednu elipsu.
Ano
Ne
37. Popište, kde se vidíte v horizontu budoucích 5 až 10 let  v jakém zařízení byste rád/a pracoval/a,

na jaké pozici, s jakou cílovou skupinou...

38. V jakých oblastech a tématech byste se rád/a dál vzdělával/a?

39. Je v oblasti vzdělávání něco, co postrádáte? Vidíte někde mezery?
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40. Zkoušel/a jste nebo uvažujete o zapojení do práce ve zcela jiné oblasti adiktologie (např. vlastní

ambulance, privátní praxe za přímou úhradu) či se zcela jinou cílovou skupinou? Prosím, popište.

41. Je něco, co Vám v praxi chybí? Co byste potřeboval/a?

42 Napadá Vás cokoliv dalšího k oblasti pracovní uplatnitelnosti adiktologů?

43. Máteli zájem o zaslání výsledků či o další
spolupráci při výzkumu na toto téma, prosím,
vyplňte svou emailovou adresu.

Děkuji Vám za Váš čas a vyplnění dotazníku.
Pro absolventy nepracující v oboru adiktologie
Prosím o zodpovězení několika dalších otázek vztahujících se ke skutečnosti, že aktuálně nejste
zaměstnán/a v oboru adiktologie.
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44. V jakém oboru pracujete?

45. Hledal/a jste si primárně práci v oboru adiktologie? Označte jen jednu

elipsu.
Ano
Ne
46. Pracoval/a jste někdy v minulosti v oboru adiktologie? Označte jen jednu

elipsu.
Ano
Ne
47. Jaké důvody Vás vedly k tomu, že pracujete mimo obor? Zaškrtněte

všechny platné možnosti.
Nízké finanční ohodnocení
Nedostatek pracovních příležitostí
Nezájem pracovat v oboru
Syndrom vyhoření po nějaké době v oboru
Nespokojenost s pracovním kolektivem
Zajímavá nabídka v jiném oboru
Jiné:
48 Co byste potřeboval/a, abyste mohl/a v oboru pracovat? Zaškrtněte
všechny platné možnosti.
Více dovedností a znalostí ze studia
Více pracovních příležitostí
Lepší finanční ohodnocení profese adiktologa
Vyšší motivaci
Silnější podporu České asociace adiktologů
Možnost účtovat péči zdravotní
pojišťovně
Jiné:
49. Jaká je podle Vás poptávka po profesi adiktologa na trhu práce? Označte jen jednu elipsu.
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1

2 3

4

5

Velmi nízká

Velmi vysoká

50. Považujete stávající kompetence adiktologa za dostačující? Označte jen jednu elipsu.

Ano
Ne
51. Jaké kompetence postrádáte? Jaké byste rádi rozšířil/a či přidal/a?

52. Jak hodnotíte kvalitu vzdělání, které jste získal/a na vysoké škole, s ohledem na požadavky praxe?

Označte jen jednu elipsu.
1

Málo kvalitní

2 3

4

5
Velmi kvalitní

53. Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil/a?

54 Pokud jste absolventem/kou pouze navazujícího magisterského studia Adiktologie (s jiným
bakalářským vzděláním než Adiktologie), postrádáte v praxi zdravotnickou kvalifikaci?
Označte jen jednu elipsu.
Ano
Ne
55. Jste členy České asociace adiktologů (ČAA)? Označte jen jednu elipsu.

Ano
Ne
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56. Popište, kde se vidíte v horizontu budoucích 5 až 10 let  zda byste rád/a pracoval/a v oboru,

případně v jakém zařízení, na jaké pozici, s jakou cílovou skupinou...

57. Měl/a byste zájem o další vzdělávání v oboru adiktologie? Označte jen jednu elipsu.

Ano
Ne
58. V jakých oblastech a tématech byste se rád/a dál vzdělával/a?

59. Napadá Vás cokoliv dalšího k tématu pracovní uplatnitelnosti adiktologů?
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Příloha 2: Struktura otázek pro interview se zaměstnavateli

JÁDROVÉ OTÁZKY POLOSTRUKTROVANÉHO INTERVIEW PRO ZÁSTUPCE POTENCIÁLNÍCH
ZAMĚSTNAVATELŮ PROFESE ADIKTOLOGA
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
1) Název organizace:
2) Jméno statutárního zástupce organizace/ředitele/odpovědného pracovníka:
3) Vzdělání, kvalifikace statutárního zástupce:
(kdo jsou přímí nadřízení a zaměstnavatelé adiktologů, jaká profese má vyšší tendenci zaměstnat
profesi adiktologa?)

4) Jak dlouho pracuje v této organizaci na pozici managementu:
5) Kraj/e, kde organizace působí:
6) Status organizace/služeb:
(zdravotní/sociální, státní/nestátní/soukromá, nezisková, jiná…)

7) Adiktologické služby, které organizace provozuje:
8) Zaměstnáváte v organizaci adiktologa/y?

POKUD JE ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 9 ANO:
1) Kolik osob pracujících v organizaci má vzdělání/kvalifikaci adiktologa?
 Kolik z nich jsou absolventi studijního oboru adiktologie?
2) Kolik z nich pracuje přímo na pozici definované „adiktolog“ (ve smlouvě)?
(Pokud pracují na jinak definovaných pozicích – jaké to jsou?)
3) V jakém roce jste v organizaci zaměstnali prvního adiktologa?
4) V jaké fázi u Vás obvykle začali adiktologové pracovat?
(již předtím, než zahájili studium adiktologie/v průběhu studia adiktologie/po absolvování studia
adiktologie)

5) Jak jste adiktologa/y hledali/vybírali?
6) V jakých typech zařízení/služeb ve vaší organizaci adiktologové pracují?
7) V jakých typech služeb ve vaší organizaci naopak adiktologové vůbec nejsou?
8) Jaká je výše úvazků adiktologa/ů ve vaší organizaci?
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9) Jaká je na pracovní pozici „adiktolog“ průměrná výše hrubého měsíčního příjmu pro celý
úvazek?
10) Jaká je náplň práce adiktologů ve vaší organizaci?
(Dělají terapii? Poradenství? Odběr biologického materiálu? Atd.)

11) Jaké kompetence má adiktolog ve vašem zařízení?
12) Jaké podle vás mají adiktologové znalosti a dovednosti získané studiem?
o A jaké jim naopak schází?
13) Co vás motivovalo/motivuje zaměstnat adiktology?
14) Jak hodnotíte kvalitu vzdělání adiktologů, s ohledem na požadavky praxe?
15) Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil/a a proč?
16) Vnímáte nějaké rozdíly mezi absolventy bakalářské a magisterské úrovně vzdělání v
adiktologii pro praxi (v míře kompetencí, v možnosti uplatnění atd.)?
17) Jaká je podle Vás poptávka po profesi adiktologa na trhu práce?
(Pokud je nízká, co by podle vás mělo být jinak, aby byla pracovní uplatnitelnost adiktologů vyšší?)

18) Provádí vaše organizace adiktologické výkony dle sazebníku výkonů Ministerstva
zdravotnictví?
19) Má vaše organizace smlouvu s pojišťovnou na vykazování adiktologických výkonů?
o
o

Pokud ano, s jakou/jakými pojišťovnami?
Pokud ne, chystáte se na to?

20) Spolupracujete s ČAA? Pokud ano, jak vnímáte její postavení?
21) Napadá Vás cokoliv dalšího k oblasti pracovní uplatnitelnosti adiktologů?
POKUD JE ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Č. 9 NE:
1) Jaké důvody vás vedly/ou ke skutečnosti, že nezaměstnáváte adiktology?
2) Měl/a byste zájem adiktology zaměstnat?
3) Co vás odrazuje od zaměstnávání adiktologů?
4) Co byste potřebovala, aby to bylo možné?
5) Zaměstnávali jste adiktologa někdy v minulosti?
6) Jaké požadavky by musel uchazeč o zaměstnání – adiktolog splnit, aby mohl být zaměstnán
ve vaší organizaci?
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7) Jaké podle vás mají adiktologové znalosti a dovednosti získané studiem? Jaké jim naopak
schází?
8) Jak hodnotíte kvalitu vzdělání adiktologů, s ohledem na požadavky praxe?
9) Jaké změny z hlediska přípravy na praxi byste škole doporučil/a a proč?
10) Vnímáte nějaké rozdíly mezi absolventy bakalářské a magisterské úrovně vzdělání v
adiktologii pro praxi (v míře kompetencí, v možnosti uplatnění atd.)?
11) Jaká je podle Vás poptávka po profesi adiktologa na trhu práce?
(Pokud je nízká, co by podle vás mělo být jinak, aby byla pracovní uplatnitelnost adiktologů vyšší?)

12) Spolupracujete s ČAA? Pokud ano, jak vnímáte její postavení?
13) Napadá Vás cokoliv dalšího k oblasti pracovní uplatnitelnosti adiktologů?
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