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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace. 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 
předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

 

19/ max. 20 
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standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 
odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

 

15/ max. 20 

Prezentace případového materiálu 

Má kasuistika všechny podstatné části?  

Mají anamnézy výpovědní hodnotu?   

Je vhodně popsán další vývoj klienta a/nebo 
metody intervence?  

Byly použity přiměřené nástroje hodnocení?  

Je souhrn výstižný a vypovídající 

Výborná úroveň – případový materiál je zpracován na vynikající úrovni a prozrazuje vyspělé 
klinické myšlení (16-20).     

20/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

 

20 / max. 30 
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Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 

10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 
zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 
formální strukturace textu (8-11) 

 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Celkem zdařilá kazuistická práce, která na 2 kazuistikách ilustruje souvislost mezi depresí a závislostí 

na alkoholu. V této souvislosti vnímám jako mírně zavádějící název práce, který naznačuje širší 

záměr, nicméně i s tímto nedostatkem vnímám téma jako naplněné. Abstrakt práce je zpracovaný 

korektně, mohl by být i podrobnější, nicméně popis cíle, metody, souboru a závěrů by pak byl 

opakováním faktů jmenovaných v abstraktu. 

Práce v teoretické části celkem podrobně popisuje depresivní poruchu a závislost, resp. Abusus 

alkoholu a souvztažnost mezi nosologickými jednotkami, diskutuje onemocnění na pozadí domácí i 

zahraniční literatury, včetně osobních sdělení kolegů, se kterými autorka problém duálních diagnóz 

diskutovala. 

Praktická část obsahuje 2 kazuistiky, které jsou zpracované metodou analýzy dokumentace. 

Studentka srovnává 2 případy s rozdílným diagnostickým a terapeutickým postupem, přičemž jeden 

postup se zdá být až učebnicově špatný, vedoucí až k poškození pacienta, kdežto druhý se jeví 

naopak učebnicově správný diagnosticko-terapeutický postup vedoucí k úzdravě. Výběr takto 

polarizovaných kazuistik mě osobně nekonvenuje, obvykle jej vnímám jako účelový, nicméně – pro 

cíl práce se nalezení takových protipólů jeví ideální a umožňuje demonstrovat význam včasné 

komplexní diagnostiky nastavení optimálního terapeutického postupu. 

V závěrečné fázi studentka odpovídá na otázky, které formuluje v úvodu praktické části, v rozpravě 

zvažuje úskalí diagnostiky a diferenciální diagnostiky a její význam pro správný terapeutický postup. 

Jako ambulantní psychiatr se musím ohradit proti dojmu, který jsem si odnesl z práce, totiž že 

autorka se vyjadřuje kriticky na adresu diagnostického procesu v ambulantní péči, naopak v ústavní 

péči se jí jeví diagnostické postupy komplexnější. Ne vždy to je pravidlem a lze se setkat i s opačnou 

situací. Jako ambulantní psychiatr kladu otázku: „Jak mohl něco takového tým psychiatrů v léčebně 

přehlédnout?“ Dovoluji si v souvislosti s výše uvedeným hledat příčiny spíše v diagnostických  

schopnostech terapeutického týmu, spolupráci klienta, a dalších faktorech než v typu léčby. 
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Uvedená generalizace se mi jeví jako největší nedostatek práce. Dovolím si paralelu s tématem 

práce – pro diagnostiku je největší z houba stanovit diagnózu na základě prvních nabízejících se 

příznaků a nepátrat dále. 

Formální úprava práce je výborná, bez pravopisných chyb, mohu-li jako dyslektik posoudit. Defekty 

svědčící o nepozornosti ve finální úpravě textu jsou však přítomny. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Depresivní porucha se vyskytuje jako komorbidní onemocnění u užívání i dalších OPL, buď 
jako příčina, nebo jako následek abusu. O jaké látky se jedná? 

2. Hodnocení tíže depresivní poruchy a potřeby farmakologické léčby v ústavní odvykací léčbě 
může mít jedno úskalí, které může vést k relapsu i recidivě užívání po ukončení léčby. Co 
bývá příčinou relapsu v souvislosti s vysazením farmak? 

3. Jaké další komorbidní onemocnění se vyskytují v souvislosti s užíváním psychotropních látek? 
Které komorbidity jsou pro jednotlivé OPL charakteristické? 

Body celkem 100 / max. 120 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  24.8.2012 
Jméno a příjmení, podpis MUDr. Jakub Minařík  

 
 


