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Oponentský posudek: 
 
Kolegyně MUDr. Karolína Adamcová si na sebe připravila poměrně náročnou situaci právě 
formulováním velmi komplexního a náročného tématu, jež s ohledem na rozsáhlost výzkumu 
v zahraničí může působit až troufale, ale výsledek její práce je na první pohled naprosto 
přesvědčivý a nenechává na pochybách, že její práce jak pokud jde o koncepční uchopení a 
základní konstrukci úvahy, tak pokud jde o zpracování, provedení a dotažení včetně 
publikačních výsledků, že jde o ukázkový příklad dobré praxe a musím jí i školiteli vyseknout 
na úvod poklonu. Je to skutečně úctyhodný výsledek.   
 
Základní výchozí předpoklad a metodologický rámec je skutečně poměrně odvážný a rozdělení 
práce na dvě části je proto nejen logické s ohledem na proces výzkumu a charakter obou 
tematických ohnisek, ale má svoji také klinickou logiku a důvody. Půjdu tedy v této logice i ve 
svém hodnocení. Jak první, tak druhá část studie je přehledně členěna a metodologicky dobře 
zvládnutá. Oceňuji např. také z hlediska volby metod to, že si petentka dala práci a nesáhla 
pouze automaticky k základnímu adiktologickému screeningu, ale šla do větší hloubky a 
základní běžné položky doplnila o hlubší pohled zprostředkovaný přes dobře vybrané 
anamnestické údaje. Bylo by možná v současné době možné namítnout, že zde přesto zůstala 
jistá rezerva v oblasti přesnější deskripce uživatelských profilů, farmakologických (např. ještě 
více detailní popis množství i formy) i nefarmakologických (parafernália a celkové prolnutí 
s dalšími parametry vázanými na životní styl a životosprávu) aspektů, ale to je koneckonců 
výzva pro navazující výzkum. To, co paní doktorka předvedla je skvělé a položila tím základ 
vůbec pro takovouto úvahu a směr a to se počítá a to je z hlediska jejího přínosu skutečně 
originální, viditelné a zůstane její zásluhou.  
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Zpracování dat, stejně jako práce s výsledky je ukázková a nemám, čeho bych se zde vlastně 
dotknul, kromě toho konstatování. Současně oceňuji srozumitelnost a přehledné členění – 
včetně toho zásadní pro doktorskou práci – tj. dobré zvládnutí komprimace publikovaných 
praxí do ucelené, přehledně strukturované a formálně dobře zvládnuté samotné disertační 
práce. Pokud pak jde o samotnou publikační činnost a výstupy, jistě nebudu originální já, když 
budu konstatovat, že dosavadní akademická práce paní doktorky vysoce přesahuje požadavky 
na doktorské studenty a že jde o skutečně hodnotnou kolekci prací, na které by mohl být pyšný 
i akademik s titulem docenta. Co mě velmi potěšilo v této rovině hodnocení a co chci zdůraznit, 
je prvoautorství u všech pro PHD hodnocení relevantních prací v IF časopisech a prostě paní 
doktorka tím dává jasně najevo, že má své studium a práci pod kontrolou a že její role a vstup 
není něco na diskusi. To je opravdu skvělé a prostě své doktorské studium odpracovala 
opravdu tvrdě až do tohoto finálního parametru, který je ale současně z hlediska akademické 
práce právě tím nejvíce spravedlivým a jasným a bezesporným indikátorem. Tedy nezbývá, 
než k takovéto práci a výsledku gratulovat a popřát, aby toto nastavení paní doktorce vydrželo 
a se stejnou razancí a přesvědčivostí pokračovala vstříc habilitačnímu řízení, ke kterému svým 
profilem má ukázkově nakročeno.  
 
Závěr 
 
Doktorka Adamcová jednoznačně dle mého názoru prokázala, že dokáže samostatně 
pracovat s odbornou literaturou, navrhnout a provést výzkumnou studii v intencích požadavků 
kladených na disertační práce. Prokázal velkou míru tvůrčích schopností, pečlivosti a 
kritického uvažování a zdařile se zhostila náročného interdisciplinárního tématu a ve všech 
hlavních sledovaných oblastech mohu s uspokojením konstatovat, že kritéria naopak 
překročila viditelným způsobem. 

 
Doporučují k obhajobě. Jednoznačně a s potěšením. 
 
 
Otázky a poznámky: 
 
Co bylo Vaší osobní motivací pro formulaci takto náročného záběru a fokusu disertačního  
projektu, je to neobvyklé a zajímá mě Vaše osobní motivace k tomu. 
 
Zda při zpětné reflexi průběhu a výsledků můžete krátce shrnout, jak Vás Vaše vlastní práce a 
její výsledky ovlivnily v pohledu na téma a Vaši vlastní další profesní dráhu lékařky.   
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