
1 / 3 
 

 

Posudek vedoucí disertační práce  

Název práce: Analýza obsahu webových diskuzních fór jako zdroj dat pro výzkum nových 

trendů v užívání psychoaktivních látek ve srovnání s daty získanými od jiných populací  

Autorka práce: Mgr. Eva Drápalová (Studijní obor: Adiktologie; Studijní program: 

Specializace ve zdravotnictví; 1. lékařská fakulta; Univerzita Karlova)  

Posudek vypracovala: Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ph. D. 

 

Formulace výzkumného záměru a cíle: 

Práce si klade za cíl posoudit roli online diskusních fór coby zdroje dat pro monitoring 

drogové situace v oblasti nových psychoaktivních látek (new psychoactive substances - 

NPS). Konkrétně vyhodnocuje charakteristiky uživatelů diskusních fór na základě online 

průzkumu uživatelů internetu a porovnává diskutované látky a jejich zdroje s těmi, jež lze 

získat dalšími metodami (online průzkum, návštěvníci tanečních akcí, online obchody). Dále 

se práce zaměřuje na kvalitativní data získaná na diskusních fórech a posouzení jejich 

využitelnosti. Jedná se o empiricky formulované cíle, které vycházejí z mezery v dosavadním 

poznání – triangulace dat využitá v této práci nebyla dosud provedena. 

Teoretická východiska práce:  

Práce je ukotvena v empirické domácí a zahraniční odborné literatuře, na kterou navazuje. 

Autorka se svými publikacemi a předkládanou disertací do tohoto diskursu úspěšně zařadila. 

V teoretické části práce jsou představeny NPS jako výzkumný problém v oboru adiktologie, 

který je jedinečný zejména svou proměnlivostí (neustálý přísun nových latek) a s ním 

spojenou nutností využívat alternativní zdroje dat než jsou reprezentativní studie (například 

právě analýzu online diskusních fór). Předložená práce reaguje na aktuální dilemata ohledně 

reliability, reprezentativity a validity dat z online diskusních fór.  

Použitá metodologie, práce s daty: 

Práce využívá několik zdrojů dat, jež byla získána v rámci projektů Kliniky adiktologie a na 

jejichž designu, sběru a vyhodnocení se autorka spolupodílela. Autorce se v práci daří provést 

kvantitativní a kvalitativní analýzu dat z různých zdrojů (online diskusní fora, online 

průzkum, dotazníkové šetření na tanečních akcích, monitoring online obchodů). Práce vyniká 
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zejména schopností tyto zdroje dat kombinovat, tedy například vyhodnotit překryvy mezi 

diskutovanými látkami. Kromě deskriptivní analýzy je zde využit také test chi kvadrátu a 

srovnání konfidenčních intervalů. 

Diskuze a závěry práce:  

Prvním přínosem práce je srovnání charakteristik uživatelů NPS, jež diskutují na online 

diskusních fórech a těch, jež je nenavštěvují. Práce zde metodou kvantiativní analýzy 

dokládá, že jde zpravidla o starší, zkušenější a vzdělanější uživatele, ale nikoli o uživatele 

koncentrované ve větších městech – vyšší míra zkušeností s NPS a dalšími látkami činí z 

diskusních fór významný zdroj informací o účinkách a rizicích NPS pro risk-assessment ze 

strany monitorujících institucí i dalších uživatelů. Na druhou stranu jsou tato data v izolaci 

potažmo nevhodný zdroj pokud jde o posuzování míry užívání konkrétních NPS. 

Pozoruhodný je totiž relativně nízký překryv v užívaných NPS mezi jednotlivými zdroji dat, 

což dále dokresluje komplexnost sledovaného fenoménu stejně jako nutnost využití 

rozličných datových zdrojů při monitoringu situace. Popisy účinků NPS se napříč různými 

datovými zdroji shodovaly, a tak je možno označit diskusní fora v tomto ohledu za validní. 

Diskusní fora se zdála být více zaměřena na snižování rizik z užívání NPS než další datové 

zdroje – tento fenomén byl již dříve diskutován v literatuře, ale empirické srovnání s dalšími 

skupinami uživatelů chybělo. Práce je významným přínosem pro obor adiktologie z hlediska 

uvedených poznatků, jež mohou významně obohatit oblast monitoringu NPS a přispět k 

tvorbě efektivních nástrojů ochrany veřejného zdraví. 

Formální náležitosti práce:  

Práce je logicky uspořádána a členěna. Řádkování 1,0 neumožňuje snadné posouzení počtu 

normostran, ale práce se zdá být v rozsahu požadovaném na disertaci. 

Celkové hodnocení disertační práce:  

Práce je nadstandardní pokud jde o autorčinu schopnost triangulovat rozdílné datové zdroje a 

využít nástrojů kvantitativní i kvalitativní analýzy. Práce je formulačně vyspělá a svými 

závěry přispívá k rozvoji monitoringu nových psychoaktivních látek. Dílčí publikace autorku 

zařazují do mezinárodního adiktologického diskursu v této oblasti; provedená triangulace dat 

by si rovněž zasloužila mezinárodní publikaci. Práci doporučuji k obhajobě. 

K obhajobě navrhuji diskusi ohledně reliability, reprezentativity a validity kvantiativních dat 

získaných z online diskusních fór. Jako druhou otázku navrhuji, aby autorka nastínila, jak by 
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měl vypadat „ideální“ systém monitoringu NPS – jaké datové zdroje kromě online diskusních 

fór by měl obsahovat a jakým způsobem by měla probíhat triangulace z těchto zdrojů. 

V Praze dne 6. června 2021 

Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ph. D. 




