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Mgr. DAGMAR BREJLOVÉ
Působení psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče.

Mgr. Dagmar Brejlová se v předložené rigorózní práci zaměřila na tematiku působení
psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Za cíl si kladla vyhodnotit dosavadní
vývoj působení psychologa na DIP, spolupráce s pacienty a s rodinou a uvést doporučení
pro další praxi. Téma, které autorka vybrala, považuji za významné, a to především
vzhledem k přesné zaměřenosti a konkrétnosti typu oddělení, kterému se autorka v práci
věnuje.
Rigorózní práce je tradičně členěna na část teoretickou a empirickou. Celkově je napsaná
na 153 stranách, a to včetně příloh, použité literatury a doporučené literatury (autorka
neuvádí jen použitou, ale i k tématu doporučenou literaturu).
V teoretické části autorka nejdříve popisuje koncept dlouhodobé intenzivní péče, vymezuje
tento typ péče a srovnává ho s podobným typem péče v zahraničí. Dále specifikuje
oddělení DIP Mediterra Sedlčany, ze kterého v teoretické i praktické části vychází. V další
části se věnuje psychologickým aspektům dlouhodobé hospitalizace na DIP,
charakterizuje častá témata, spolupráci s pacienty a s rodinou. V posledních kapitolách
teoretické části se zaměřuje na spolupráci psychologa s jinými zaměstnanci oddělení a na
etické aspekty jeho práce v konkrétní návaznosti na tento typ oddělení. Teoretická část je
psaná netradičně, autorka prokládá informace z literatury, které se týkají chronického
závažného onemocnění s informacemi z její vlastní psychologické praxe na oddělení DIP.
Vytváří tím pro čtenáře plastičtější a konkrétnější obraz a představu o specifikách
nemocných léčených na tomto oddělení a o konkrétní náplni práce psychologa na něm.
Teoretická část se tak hodně opírá a zároveň poukazuje na autorčine zkušenosti a zájem
o práci s takto nemocnými lidmi. Je napsaná přehledně, čtivě, s logicky navazujícím
členěním. V některých místech, např. s. 65 může být míra vycházení z vlastních
zkušeností pro čtenáře mírně zavádějící (práce fyzioterapeutek). Citační práce je kvalitní,
nalézám akorát drobný nedostatek v uvádění tečky před údaji o zdroji citace. Seznam
literatury je dostatečně bohatý, obsahuje nové tituly české i zahraniční, navíc autorka
přidává i seznam doporučené literatury.
V empirické části si autorka kladla za cíl získat hlubší vhled do kvality života pacientů
hospitalizovaných na oddělení DIP, a to míru sppokojenosti a nespokojenosti v oblastech
zdravotního stavu a hospitalizace, rodinného zázemí a osobních proměnných,
psychického stavu a osobnostních proměnných, aktivit vyplňujících a naplňujících čas,
budoucnosti a aspektech osobní víry. Orientačně se zabývá i postoji a spokojeností
rodinných příslušníků pacientů a zaměstnanců DIP. Autorka využila kvalitativní přístup.
Uvádí, že na základě inspirace z literatury a existujících dotazníkových metod vytvořila
semistrukturovaný dotazník, který dále doplnila o nestrukturované a částečně
strukturované rozhovory. Zde je pro mě nejasnost, zda autorka vytvořila a užívala
dotazník, nebo se jednalo o polostrukturované interview. Tyto metody byly dále doplněny
o pozorování, informace poskytnuté od rodinných příslušníků a lékařů a ze zdravotnické
dokumentace. Při práci se získanými daty autorka užívala zakotvené teorie. Výzkumný
soubor tvořilo 10 respondentů ve věku od 30 do 67 let (6 mužů a 4 ženy), autorka se
snažila o co nejširší záběr a diferenciaci osob výzkumného souboru. Empirická část
obsahuje 10 případových studií, ve kterých autorka ukazuje styl a možnosti zejména, ale
nejen, psychologické práce s osobami hospitalizovanými na oddělení DIP. Dále uvádí
výsledky získané na základě semistrukturovaného dotazníku, které se vztahují k 5

předem definovaným oblastem týkajících se kvality života. Autorka si je vědoma omezení
výzkumu. V závěru pak autorka uvádí doporučení pro praxi, která vyplývají z teoretické i
praktické části rigorózní práce.
Úprava práce je na dobré úrovni, tady mám jenom malé připomínky. Autorka uvádí
výsledky empirické části v kapitole závěr, což mírně snižuje přehlednost a u grafů v
emprické části nepíše jejich názvy ani je nečísluje.
Celkově lze shrnout, že rigorózní práce Mgr. Dagmar Brejlové splňuje požadavky kladené
na rigorózní práci. V rigorózní práci se jasně odráží autorčin zájem o danou tematiku i
zkušenosti z psychologické praxe. Tematicky i obsahově jí považuji za přínosnou pro
psychologickou praxi.

Rigorózní práci Mgr. Dagmar Brejlové doporučuji k obhajobě.
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