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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? 

Práce se zaměřuje na užívání návykových látek pacienty trpícími chronickou bolestí, ale už její 
název je poněkud nejasný: medikace něčeho s něčím v určité věkové kohortě základní cíl podle 
mého názoru příliš nevystihuje. Abstrakt je spíš delší, není v něm jasně definován cíl, popis 
výzkumného souboru a použitých metod je vágní nebo chybí (zejm. nominace výzkumného 
souboru, metody analýzy dat). 

3 / 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 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Práci chybí kapitola úvod, a to nejen formálně, ale i obsahově: čtenář je „hozen do vody“ 
terminologie, aniž by věděl, kterým směrem plavat, neboť žádný cíl dosud nebyl naznačen. Celá 
teoretická část sestává z jediné třicetistránkové kapitoly s všeříkajícím názvem Problematika 
chronické bolesti v adiktologii. Ačkoliv to nepovažuji za šťastné, jednotlivé podkapitoly již k cíli a 
vymezení problému směřují jasněji. Za zajímavou považuji část, která detailně popisuje 
screeningové metody abúzu opioidních analgetik, ačkoliv se přímo nevztahuje k cíli a dalšímu 
zaměření diplomové práce (až v diskuzi je využití těchto metod doporučováno). Naopak bych 
uvítal podkapitolu teoreticky popisující sledovanou věkovou skupinu, ať už z vývojově 
psychologického hlediska nebo z hlediska algeziologického, somato či psychopatologického. 

Použitá literatura je aktuální a vhodně zvolená, autorka cituje až na výjimky správně (Mareš et 
kol…), množství a kvalita použitých zdrojů je rozhodně nadstandardní a zasluhuje pochvalu. 
Myšlenky jiných autorů slepě nepřebírá, ale staví se k nim kriticky a zasahuje je vhodně do 
kontextu. 

14 / max. 20 
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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? 

Autorka si ukrojila poměrně velké sousto, když se pokusila problematiku zkoumat třemi různými 
substudiemi v rámci jedné diplomové práce. Jeden primární cíl (s dalším podcílem) je doplněn 
pěti sekundárními, což je až dost. Metodologie je místy popisována velmi detailně, ale pro mne 
málo přehledně. Zatímco autorka již v použitých metodách při popisu nástrojů tvorby dat až 
pedantsky uvádí číselné kódy pro jednotlivé možné odpovědi (zejm. na str. 49, 50, 52 a 53), 
výzkumné otázky jsou formulovány vzhledem k rozsahu výzkumu poměrně stručně. Kapitola 
Nástroje výzkumu je pro mne opět trochu matoucí (vhodnější název by byl Metody tvorby dat), 
protože teprve zde se dozvídáme více o jednotlivých substudiích a dalších výzkumných otázkách. 

Není explicitně popsán proces kódování dat – z proklamovaného využití kvalitativní metodologie 
v první substudii by se dalo předpokládat, že se bude jednat o otevřené kódování v duchu 
induktivních metod, nicméně z popisovaných výsledků se spíše zdá, že kategorie nebyly 
identifikovány ze surového materiálu rozhovorů, ale byly spíše stanoveny předem logickou 
úvahou (např. kategorie abstinent nebo různé frekvence užívání nelegálních drog a další kategorie 
mají nulovou četnost; tato úvaha také vychází ze strohosti rozdělení iniciačního věku užívání 
různých drog: v období dospívání, a po dovršení věku 18 let – copak se v rozhovorech nevyskytly 
bohatší údaje? – věk iniciace může být podle některých studií relativně silným prediktorem 
abúzu).  

Z hlediska kvalitativního výzkumu bych doporučil u některých otázek z osnovy výzkumného 
rozhovoru věnovat pozornost jejich formulaci, např. při zjišťování setu a settingu (nad)užívání léků 
proti bolesti zároveň s dalšími návykovými látkami bych se nezeptal, kterou látku užijí jako první, 
zda tu či onu, ale zeptal bych se otevřeně na konkrétní (např. poslední) případ užití, čímž bych 
vybídl respondenta, aby mi poskytl materiál, ze kterého bych mohl jako výzkumník zobecňovat 
sám. Příliš uzavřená otázka zužuje záběr výzkumu, takže mohou uniknout zajímavé a důležité 
skutečnosti, a navíc může být návodná. 

Celkově považuji design studie za zdařilý, nicméně popis použitých metod má nevyváženou 
kvalitu a bylo pro mě těžké se v něm zorientovat, zejména pro velkou šíři záběru a rozdílnou míru 
podrobnosti popisu použitých metod. Oceňuji, že byla věnována pozornost validitě (dvě rozdílné 
metody tvorby dat pro dvě substudie s týmž zaměřením: hloubkový rozhovor a dotazník). 

12 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Obsah a text výsledků je srozumitelný, jasný, logický, podrobný, ale číst ho je únavné, protože se 
informace ztrácí v toku obdobných formulací a množství tabulek. Doporučil bych používat 
zvýraznění, více nadpisů, anebo využití krátkých souhrnů – v tomto smyslu orientaci velmi 
usnadňuje legenda u tabulek, ale v textu jsem se prostě ztrácel. Navíc musím dodat, že je škoda, 
že legenda pro identifikované kategorie použitá pod každou tabulkou není přímo součástí tabulky, 

20 / max. 30 
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Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

prostor by se na to našel, a čtenář by nemusel neustále přepínat pozornost mezi číselnými kódy a 
textem mimo tabulku.  

Za ne zcela šťastně zvolené považuji některé kategorie, do nichž byly identifikované jevy 
rozděleny (viz také výše kritika kódování dat a uzavřenosti otázek), za všechny uvedu tyto: 
množství konzumovaného alkoholu je uváděno v litrech (!), problémy (předposlední otázka 
kvalitativní části) zahrnují pouze pocity – neobjevují se žádné „objektivnější“ problémy? Některé 
otázky a z nich vyplývající tvrzení jsou nejasná, např. „v poslední době více než jednou kombinace 
s alkoholem“ – co je to poslední doba – rok, měsíc, týden? 

Jako zásadní chybu spatřuji použití výpočtu korelačního koeficientu pro zjištění vzájemné 
závislosti nominálních proměnných (str. 114-115). Z výsledků se například dozvídáme, že 
pravděpodobně existuje poměrně silná lineární závislost (Spearmanovo ró = 0,666?) mezi 
kompenzačním mechanizmem a pohlavím respondentů. To může vést až k úsměvnému, ale 
nesmyslnému závěru, že se zvětšujícím se pohlavím se zvyšuje i výskyt kompenzačních 
mechanizmů… Tento závěr by možná vzrušil sexuology, ale statistik by spíše doporučil využít pro 
hledání vzájemných závislostí jiné metody, např. chí-kvadrát, ačkoliv četnosti v kontingenčních 
tabulkách (č. 68-70) ani tuto metodu v podstatě neumožňují. (Autorka navíc relativně vysoké míry 
domnělé závislostí chybně či extrémně přísně (?) interpretuje jako nevýznamné.) Pro statistické 
zpracování se v práci přímo nabízejí jiné výsledky: skóry v Beckově inventáři úzkosti či 
standardizovaném dotazníku na spánek, a jiné, což bohužel nebylo využito. Vzhledem k tomu, že 
výsledky zpracované statisticky nepředstavují zásadní část celého výzkumu, přihlížím k tomu i 
v celkovém hodnocení této části. 

Diskuze je relativně silnou částí práce, jednotlivé výsledky jsou srovnávány navzájem i se závěry 
dalších výzkumů, interpretace jsou ve většině případů přiléhavé. Nelze ale např. souhlasit 
s tvrzením, že výsledky prezentovaného výzkumu potvrzují závěry další citované studie, že 
nejohroženější skupinou je věková kohorta 50-65 let (str. 118 nahoře), protože v tomto výzkumu 
byla zkoumána pouze tato věková skupina a nelze ji tudíž s ničím srovnat. V závěru se také 
dozvídáme (str. 129), že „tyto výstupy upozorňují na to, že v rámci území České republiky hrozí 
v současné době vznik závažnějšího problému, než je tomu doposud“, ačkoliv žádná obdobná 
studie v ČR dosud dle autorky provedena nebyla, takže vývoj opět není s čím srovnat. V diskuzi je 
vzhledem k jejímu rozsahu věnována v podstatě jen malá pozornost metodologickým omezením, 
ale sebekritické zamyšlení nad malým rozsahem výzkumného souboru je vítané a vhodné. 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Bez problémů, zveřejnění institucí pro kontaktování klientů nepovažuji za rizikové, informovaný 
souhlas uveden v příloze.  

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? 

Z formálního hlediska práce nevykazuje až na chybějící úvod závažné chyby, určité krokolomné 
formulace či nedokončené editace textu jsou patrné zejména v diskuzi a předpokládám, že souvisí 
s časovým tlakem před dokončením. Několik nadpisů je na posledním řádku stránky (str. 74, 91). 
Celková logika a strukturování práce tak, jak byla předložena (tedy bez úvodu), je obstojné. 

Diplomová práce je velmi dlouhá, překračuje doporučený rozsah o 40 stran. Celkově působí 
úporným dojmem, je spíše mnohomluvná a svým způsobem rozmělněná, a podle mého názoru by 
jí slušelo jasnější zacílení, zúžení záběru, zkrácení a větší důraz na přehlednost. Na druhou stranu 
se zabývá aktuálním, praktickým i zajímavým problémem, ke kterému přistupuje originálně a 
s vysokou mírou odborného vhledu, což dokumentuje např. přehled využité literatury a práce s ní. 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Diplomová práce má zajímavé a aktuální téma s vysokým potenciálem pro praktické využití. 
Zejména výzkumná část práce je ale mnohomluvná, cíl příliš široký a výsledky díky své šíři spíše 
nepřehledné. Principiální chyba ve statistickém zpracování není vzhledem k rozsahu a hlavnímu 
zaměření práce brána jako zásadní. Práci výrazně chybí kapitola úvod. Naopak samotná teoretická 
část, aktuálnost a šíře použité literatury, a kapitola diskuze patří k silným stránkám práce. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Zdůvodněte, proč ve výzkumném souboru převažují muži, zatímco z citované literatury 
vyplývá, že jak problematika bolesti, tak preskripce analgetik se týká častěji žen. Zamyslete 
se nad metodologickými otázkami, které z toho vyplývají. 

2. Co je typické (vývojově psychologicky, patologicky či jinak) pro Vámi vybranou věkovou 
kohortu z hlediska aspektů souvisejících s léčbou bolesti a užíváním návykových látek 
důležitých pro téma diplomové práce (narážím na „chybějící“ kapitolu teoretické části)? 

3. Seznamte komisi stručně se zásadními body možných doporučených postupů pro pomáhající 
odborníky, jejichž vypracování navrhujete v kapitole Závěry. 

Body celkem 70 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci ne/doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  18. 6. 2012 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  
 
 


