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Autorka si zvolila za téma své práce problematiku self-efficacy pacientů s duální diagnózou.
Výzkum je kvalitativní a jeho prostředkem jsou rozhovory s pacienty.
Z formálního hlediska práce odpovídá požadovaným kritériím – nenalézám hrubé
gramatické chyby, grafická struktura je přehledná, odkazy na literaturu jsou korektní. V práci
jsem nenalezl znaky nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 106 stran textu.
Literárních odkazů je více než 50, z toho více než polovina anglických textů. Výběr literatury je
aktuální a obsahově relevantní.
Cílem práce bylo zjištění, čím může být self-efficacy utvářeno u pacientů s duální
diagnózou, co s ním může být v rozporu a určením případných limitů. Metodou byla tematická
analýza pěti rozhovorů s pacienty podle Brauna a Clarke. Ke každému takto získanému rozhovoru
autorka připojila ověřovací rozhovor s ošetřujícím psychologem.
Teoretická část je zpracována velmi dobře, svým rozsahem i hloubkou odpovídá délce
práce. Data jsou čerpána z literatury, která je reprezentativně zastoupena. Autorka předkládá
informace o problému a jeho komponentách přehledně a se zjevnou znalostí i pochopením
informačních zdrojů. Tato část je zpracována přehledně a může sloužit jako dostatečný úvod do
problematiky.
V praktické části jsou zpracovány rozhovory s pacienty a jejich psychologem. Rozhovory
jsou zpracovány pomocí tematické analýzy. Jejich zápis je uveden v přílohách práce. V diskusi

autorka adekvátně porovnává své výsledky s údaji v odborné literatuře. Nevýhodou je menší
rozsah prací, které se podobnou tematikou zabývají. V závěru odpovídá na výzkumné otázky
a uvádí možné limity své práce. Praktická část je zpracována kvalitně a získaná data mohou
být vodítkem pro hlubší pochopení tvorby a rozvoje copingových strategií u pacientů s duální
diagnózou.
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Předkládám k zodpovězení následující otázky:


Zamyslete se nad tím, zda by výzkum přinesl jiné výsledky v případě, že by zkoumaná
skupina byla tvořena pouze adiktologickými pacienty bez duální diagnózy?



Myslíte, že zde mou hrát roli genderové rozdíly?

Oponovaný text je psán s velkou pečlivostí formální i obsahovou. Dokládá zájem
autorky o dané téma, které je zatím v literatuře reflektován spíše ojediněle. Zároveň práce
mapuje problematiku duálních diagnóz – tedy konceptu, který je výzkumně i klinicky hůře
uchopitelný. Diplomová práce je kvalitně zpracovaná a přináší informace využitelné v
psychologické adiktologické praxi.
Navrhuji známku 1: výbornou
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