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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Ovlivňují halucinogeny uměleckou tvorbu? Kvalitativní studie 

Autor Kristýna Strolená 

Vedoucí práce Josef Radimecký  

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt není úplný, nejsou popsány použité metody, uvedené výsledky jsou příliš obecné a 

stručné. 
3 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce není zcela přesvědčivé, v úvodu se autorka opírá o aktuální literaturu, ale 

adiktologický rozměr výzkumného problému není explicitně pojmenován, nicméně lze ho 

spatřovat v epidemiologii užívání halucinogenů, porozumění motivaci k jejich užívání a popisu 

možných rizik či negativních následků užívání. Použitá literatura odpovídá záběru práce, přesah do 

oblasti populárně-naučné literatury je pochopitelný vzhledem k tématu, a je bohatě vyvážen 

aktuálními zahraničními odbornými zdroji, které jsou bezchybně citovány. 

18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl práce a výzkumné otázky jsou jasně stanoveny, nicméně výsledná podoba předloženého textu 

neodpovídá standardnímu designu kvalitativní výzkumné studie, jak by se podle názvu práce, 

formulovaného cíle i navržených metod dalo očekávat. Použité metody jsou popsány detailně a 

smysluplně, a korespondují s designem fenomenologického výzkumu, proto je zarážející, že 

analýza dat byla provedena nesystematicky. Předložený text má do jisté míry logickou strukturu, 

ale spíše jako teoretická práce podpořená citacemi přepisů rozhovorů, tj. barvitými ukázkami 

popisu prožívaných jevů pod vlivem či následkem užívání halucinogenů. Za velmi nešťastné 

považuji také chybějící číslování kapitol, znesnadňuje to orientaci v obsáhlé práci a hierarchické 

struktuře podkapitol. 

10 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Předložená práce nemá oddělenou teoretickou a výzkumnou část. Hlavní část práce je tvořena 

prolínáním citací literatury a citací doslovných přepisů částí výzkumných rozhovorů ve struktuře, 

která neodpovídá výzkumným otázkám a jejíž logika není na první pohled patrná. Orientace 

15 / max. 30 
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v tématech je značně ztížena absencí jakéhokoliv (a tedy i hierarchického) číslování kapitol. 

Z výsledků není patrná analytická práce autorky, např. kapitola zabývající se účinky halucinogenů 

nijak nesystematizuje ani činitele ovlivňující prožitek (autorka zmiňuje set a setting, na jiném 

místě se zmiňuje o velikosti dávky), ani logicky nerozděluje např. psychologické jevy a nehledá 

nadřazené jednotící kategorie (vnímání, cítění, myšlení…). Jako příklad nesystematičnosti lze 

zmínit kapitolu o rizicích užívání halucinogenů (str. 23-26), kde na straně 26 bez jakéhokoliv 

oddělení od předchozích depresí, latentních psychóz, flashbacků a závislostí figuruje odstavec, 

který se týká drogových trestných činů. Na druhou stranu musím konstatovat, že text je čtivý, 

autorčiny postřehy a shrnutí přiléhavé a celkově se jedná o velmi bohatý a inspirující materiál. Za 

hlavní výsledky celé práce může čtenář považovat kapitolu Shrnutí výsledků na str. 64-66, kde 

autorka předkládá zobecněné teze, místy na úrovni axiálního kódování s kontextem a určujícími 

kategoriemi, nicméně tvrzení nejsou opětovně podpořena argumenty (citacemi) a nejsou tedy 

zakotvena. Kapitola diskuze chybí úplně, ale dá se říci, že autorka diskutuje průběžně v celé práci, 

když konfrontuje zjištění z literatury s výpověďmi respondentů. 

Etické aspekty práce Bez problému, explicitně popsáno v samostatné kapitole. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Problém je aktuální, a ačkoliv se téma týká velmi úzké skupiny uživatelů, může mít praktické 

využití. Práce je originální a pro obor přínosná, a to i přes nelogickou strukturu a absenci klasické 

diskuze.  
8 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Autorka předkládá velmi rozporuplnou práci. Velké nadšení a angažovanost v tématu, několikaletá 

příprava a sběr velmi bohatých a různorodých dat v relativně těžko dostupné cílové skupině není 

bohužel v diplomové práci zúročena. Za nejzávažnější chybu považuji odklon od v podtitulu 

deklarované „kvalitativní studie“ směrem k teoretické práci podpořené citacemi rozhovorů a 

ukázkami tvorby uživatelů, která ale bohužel není příliš systematická. Na druhou stranu je třeba 

vyzdvihnout šířku záběru, bohatost dat i interpretací. Směr analýzy naznačený v kapitole Shrnutí 

výsledků se jeví slibně a je velká škoda, že se nepodařilo právě tento výstup diskutovat, podrobit 

validizaci a interpretovat na pozadí odborné literatury. Navzdory výše uvedeným výhradám se 

domnívám, že autorka dostatečně prokazuje schopnost zpracovat odborný text a že předložená 

práce naplňuje požadavky na magisterské závěrečné práce kladené. Z klinického hlediska je práce 

velmi čtivá a pro čtenáře inspirující, metodologické nedostatky jsou sice závažné, ale ne 

neobhajitelné. 
Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak si vysvětlujete, že negativní následky užívání halucinogenů jsou v prezentovaných datech 

zmiňovány relativně řídce? 

2. Lze výsledky nějak aplikovat a prakticky využít na širší skupinu uživatelů halucinogenů (ne jen 

na tvořící umělce)? Jak? 

Body celkem 64 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  16.1.2017 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 

 


