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Formální stránka 
Odborné zpracování je na vysoké úrovni. Členění práce je logické a přehledné, technické 
zpracování a ilustrativnost tabulek a obrazových znázornění odpovídající.  
Disertační práce má celkový rozsah 106 stran textu (včetně literatury), z čehož připadá 30 
stran na část teoretickou. Součástí práce jsou přílohy.  
Seznam použité literatury přibližně 150 titulů, většina tvoří cizojazyčné, aktuální a relevantní 
prameny. 
Z hlediska formálního jednoznačně splňuje klíčová kritéria disertační práce. 
 
Práce je psána v anglickém jazyce. 
 
 
Abstrakt 
Kvalitně zpracovaný abstrakt, který odpovídajícím způsobem informuje o všech klíčových 
aspektech práce. 
Abstrakt je strukturovaný, přehledný a informačně výživný. 
Nepodstatné: 

- české verzi abstraktu lze vytknout u číselných hodnot používání tečky místo čárky u 
desetinných čísel. 

- V české verzi je Setting přeložen jako Nastavení. Jedná se spíše o Místo nebo Lokaci. 
Nebo může zůstat setting. 

 
Anglický abstrakt je určující a ten je v pořádku. 
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Teoretická část 
Téma disertační práce je aktuální a v českém prostředí velmi potřebné. Autorka si zvolil 
téma, o kterém máme s ohledem na prevalenci, nežádoucí dopady zdravotní, ekonomické, 
sociální aj. stále velmi málo vědecky podložených znalostí; zejména pak v českém prostoru. 
 
Autor kavelmi zdařile cituje klíčové prameny, členění kapitol je přehledné a logické, text je 
čtivý a informačně vyvážený. Velmi oceňuji šíři záběru v teoretické části, např. autorka 
neopominula ani „stakeholderů“ v ČR, kteří jsou pak příjemci zjištění a jsou nezbytní pro další 
odbornou diskusi – při implementaci tématu a vlastních HL intervencí do systému léčby. 
 
 
Celkově oceňuji velmi zdařilou teoretickou část práce, která je věcná, odborně fundovaná.. 
 
 
 
Výzkumná část 
V praktická části disertační práce autor představuje dílčí cíle práce: 

- Autorka si zvolila 3 hlavní cíle (primary objectives) a 
- Sekundární cíle, které rozvíjí primární cíle práce. 

 
Ve všech částech/studiích autorka prokázal schopnost připravit, realizovat, vyhodnotit a 
následně dobře popsat výsledky. 
 
V kapitole 2.2 Study Sample and Sampling bylo trochu obtížnější se zorientovat. Studie byla 
provedena s 613 pacienty léčených v rezidenčních programech léčby závislostí pro poruchy 
duševní a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10-F19, ICD-10). 
Tím, že jde více o „sampling procedure“, možná by bylo lepší, kdyby autorka nazvala kapitolu 
jinak, např. Setting and sampling. 
Vlastní soubor je pak správně a odpovídajícím způsobem představen ve výsledcích.  
Toto hodnotím obzvlášť kladně. 
 
 
Ze statistického hlediska jsou metody řemeslně provedeny správně a nelze je považovat za 
špatné. Nicméně s ohledem na charakter dat bych volil jiné metody, které by byly vhodnější.  
 
Interpretaci a prezentaci výsledku není co zásadního vytknout. 
 
Nepodstatné: 

- V primary aims autorka hovoří o general sample, což může svádět k termínu general 
population. I když to autorka v kapitole 2.2 operationalizuje. 

- Prolíná se používání minulého a přítomného času – působí to mírně rušivě. Ale jedná 
se opravdu o nepodstatnost. Je otázkou, v kolika vlastních pracích takový nesoulad 
mám. 
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Diskuse 
Působí uceleným dojmem, obsahuje klíčová témata a dotýká se všech důležitých oblastí. 
Některé závěry mohou působit mírně odvážnějšími vyjádřeními, pro které nenacházíme 
dostatečnou oporu v datech. Spíše se jedná o indikativní zjištění. 
Je dobře, že autorka se nevyhýbá ani slabým stránkám práce a poctivě je uvádí. 
 
Oceňuji také kapitolu 4.6 Implications for Practice. 
 
 
 
Celkové hodnocení 
I přes některé uvedené výtky a komentáře je práce tematicky přínosná a přináší zajímavý 
pohled na aktuální fenomén – problematiku health literacy.  
Autorka v předložené disertační práci prokázala zvládnutí vědeckých postupů odpovídajícím 
způsobem. 
Práce je plnohodnotným výzkumem v oblasti adiktologie a zdravotnictví.  
 
 
 
Doporučují / nedoporučuji k obhajobě 
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