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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Dagmar Brejlové:
„Působení psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče“
Téma předložené rigorózní práce vnímám jako velmi aktuální a potřebné. Jeho volba
vychází z několikaleté praktické zkušenosti autorky a zároveň z potřeby vytvořit ucelenější
koncept psychologické péče na podobných odděleních. Velmi si cením autorčina pečlivého
přístupu při přípravě této studie i snahy přistupovat k této práci odpovědně a citlivě ve vztahu
k pacientům i ostatnímu personálu.
Teoretická část je tvořena kapitolami, které na různých úrovních obecnosti mapují práci
psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče: základní koncept; profil oddělení
z pohledu personálního obsazení; psychologické aspekty pacientů při dlouhodobé
hospitalizaci. V dalších kapitolách se věnuje spolupráci s pacienty a zohledňuje častá témata v
interakci s psychickým stavem pacientů. Poslední kapitoly jsou věnovány spolupráci
s rodinnými příslušníky a ostatními zaměstnanci oddělení.
Zpracování teoretické části vnímám jako velmi přínosné. Autorka zde velmi dobře
popisuje praktickou stránku spolupráce s pacienty doplněnou o úvahy a komentáře, které
vychází z vlastní zkušenosti. Text je čtivý, důležité pojmy jsou zvýrazněny a závěrem každé
kapitoly je uvedeno shrnutí. Autorce se dle mého názoru podařilo předložit velmi rozsáhlý a
názorný přehled práce s touto skupinou pacientů a se všemi ostatními „účastníky“ takového
léčebného postupu, včetně etických aspektů. Na četných místech autorka odkazuje na
relevantní literaturu, která je početná z hlediska odborných titulů i internetových zdrojů
(včetně literatury, kterou autorka v citacích nevyužila, nicméně ji pokládá za podnětnou).
Hlavním cílem empirické části je poznání kvality života hospitalizovaných pacientů,
konkrétně míra spokojenosti a nespokojenost ve stanovených oblastech (str. 70). Metody
výzkumu (semistrukturovaný dotazník – rozhovor, pozorování, práce s dokumentací) a
zkoumaný vzorek pacientů jsou náležitě popsány a doplněny informacemi o průběhu šetření.
Tato část práce obsahuje 10 případových studií. Autorka se zde snažila popsat důležité
aspekty spolupráce s pacienty. Dle mého se jí podařilo, i v poměrně širokém kontextu léčby
těchto pacientů, vybrat podstatné odpovědi na otázky svého výzkumu (str. 109). V kapitole
„Závěr“ autorka předkládá výstupy se semistrukturovaného dotazníku – rozhovoru. Text je
velmi často doplněn konkrétními výpověďmi pacientů, pro názornost jsou kategorie odpovědí
zaznamenány v grafu. V závěru této části práce autorka shrnuje výsledky a porovnává je
s výpověďmi v případových studiích.

Poslední část práce je věnována rozsáhlé diskusi na různých úrovních obecnosti. Autorka
kriticky hodnotí průběh a výsledky svého výzkumu, včetně sebereflexe a etických aspektů.
Tato pasáž přináší zajímavé náměty pro další zkoumání.
Hlavní přínos rigorózní práce vnímám především ve vytvoření přehledných doporučení pro
praxi, která mají zde svou konkrétní podobu a jsou využitelná v práci psychologů i ostatního
zdravotnického personálu. Cením si rovněž autorčiny vynaložené práce, která za předloženou
studií stojí.

Předložená práce, dle mého uvážení, splňuje nároky kladené na rigorózní práci a
ráda ji doporučuji k obhajobě.
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