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Předložená diplomová práce se velmi zevrubně věnuje specifické oblasti medicíny popáleninovým traumatům. Tuto oblast lze z pohledu psychologického vnímat jako
okrajovou, neboť se nedostává do popředí tolik, jako jiná, „běžnější“, psychomedicínská
témata. Z tohoto důvodu vnímám tuto práci jako velmi přínosnou, neboť její autorka
fundovaně obrací pozornost k této závažné problematice, navíc s vhledem díky odborné stáži.
V teoretické části práce je téma zachyceno v celé jeho možné šíři, navíc adekvátně
zpracováno také do hloubky. Je potřeba podtrhnout autorčinu důkladnost v hledání
relevantních psychologických souvislostí, nejen tedy těch, které se nabízejí, ale jde skutečně
napříč od ARS a PTSD až do oblasti psychopatologie, zvažuje osobnostní proměnné, a navíc
sahá až k citové vazbě. Za pozornost stojí také její pohled od možné „patologie“
k potenciálnímu pozitivnímu vyústění v podobě posttraumatického růstu. Takřka
profesionální uchopení celého tématu hodnotím velmi kladně. Navíc pozitivně kvituji také
(pro tuto práci nutné) zohlednění a přiměřený prostor medicínské stránce věci.
Co se odborných zdrojů týče, autorka vychází z rozličných recentních zdrojů a studií,
přičemž kvantitativně i kvalitativně nad průměrem.
Empirická část vychází ze zkoumaného vzorku pacientů (n=52), což lze považovat za
přiměřený vzorek vzhledem k nepříliš dostupné pacientské „populaci“, navíc sběr dat probíhal
po delší časový úsek. Výběr a použití diagnostických metod bylo využito s odbornou
rozvahou vzhledem ke sledovaným cílům, hypotézám a výzkumným otázkám.
Statistické zpracování a zejména interpretaci výsledků hodnotím jako precizní a důkladně
propracované.
Formální stránka práce obsahovala místy mírné nedostatky, které lze ovšem vzhledem
ke kvalitě celé práce tolerovat, nijak nenarušují tok a obsah práce. Obecně je práce velmi čtivá
a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a tvoří kompaktní celek.

Možné otázky k obhajobě:
Spatřuje autorka nějaká specifika a rozdíly termických poranění a jejich
psychologických důsledků od jiných závažných traumat (např. spinální poranění, závažná
traumata pohybového aparátu, kraniocerebrálních poranění,…)? Pokud ano, tak jaká?
Vzhledem k tomu, co autorka o psychologických souvislostech a možných následcích
termických poranění ví, napadá jí implementace těchto poznatků a znalostí do psychologické
péče o pacienty bezprostředně po události, aby se co nejvíce eliminovala rizika s tím spojená?

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou, dostála nároků jí
kladených, hodnotím výborně a doporučuji k ústní obhajobě.
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