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Posudek 
Volba tématu 
Autorka se tématem chirurgické léčby epilepsie dlouhodobě zabývá a dokonce pracovala i se 
skupinou pacientů, kteří se podrobili této léčbě, a nyní zkoumá, jak se žije pacientům po 
chirurgickém odstranění epileptického ložiska. Kvalitativní přístup je v tomto případě vhodně 
zvolen.  
 
Teoretická část 
Abstrakt v některých částech neodpovídá obsahu práce a i přes opakovanou připomínku 
vedoucí práce vykazuje stále jisté nedostatky, uveden odlišný cíl práce, než je v dalším textu. 
Je zde zmíněna metoda zakotvené teorie, která ale není v práci popsána. Obsah práce je 
logicky členěn do kapitol. Teoretickou část autorka konzultovala s MUDr. Milanem 
Mohaplou, Ph.D. a Mgr. Lucií Fišerovou. Informace zde popsané jsou dostatečným 
teoretickým rámcem pro empirické zkoumání. Část je věnovaná ošetřovatelské péči o 
pacienta s epilepsií ve zdravotnickém zařízení, ve kterém byli pacienti hospitalizováni. 
Piterární prameny jsou postačující a správně odkazované v textu.  
 
Empirická část 



Cíl práce není vzhledem k výzkumné otázce a dalším specifickým otázkám přesně 
formulován. I přes upozornění vedoucí práce během konzultací zůstal v textu ne úplně dobře 
formulovaný postulát o etickém zacházení s daty. Úplné přepisy rozhovorů vzhledem 
k citlivým datům v nich uvedených nebyly v diplomové práci zveřejněny. Autorka však uvádí, 
že byly z přepisů využity pouze informace a citace podstatné pro výzkum, což je tvrzení 
evokující manipulaci s daty, neboť se nedá dopředu odhadnout, co bude a co nebude pro 
zkoumání a následnou analýzu dat důležité.  

Autorce nejsou zcela jasné techniky používané v kvalitativním přístupu, sice popisuje 
techniku narativního rozhovoru, ale nepoužila ji. Obšírně popisuje významnost dobrého 
zpracování otázek jako podkladu rozhovorů, ale neuvádí explicitně, zda použila polo- či 
strukturovaný rozhovor. Z popsaného se dá odvodit, že na počátku byla snaha o narativní 
rozhovor, kdy autorka vyzvala informanta k volnému vyprávění, aby v závěru pokládala 
předem připravené otázky. Autorka analyzuje 6 rozhovorů s pacienty pomocí 
několikastupňového kódování. Nejde o metodu zakotvené teorie, kterou anoncovala 
v abstraktu, nýbrž o aplikaci jen jejích částí (otevřené, axiální a selektivní kódování). Dále 
popisuje postup techniky otevřeného kódování, vytváří významové jednotky, posléze 
kategorie a subkategorie, které jsou součástí přílohy. S kategoriemi a subkategoriemi dále 
pracovala, přeskupovala je, aby stanovila za použití techniky axiálního kódování 
paradigmatický model příčinných podmínek ústředního pojmu, jeho kontextu, strategií 
jednání a následků. Současně s tím za použití tentokrát metody selektivního kódování určila 
autorka jako centrální kategorii „motivaci“. Vztahy s ostatními kategoriemi uvádí 
v přiloženém diagramu a dále chtěla popsat vztahy mezi touto centrální kategorií a ostatními 
kategoriemi. Tyto vztahy pak neuvádí konkrétně. Popisuje pouze otázky, které informantům 
kladla, s uvedením komentářů či souhrnů z rozhovorů, za kterými se dají více či méně tušit 
vztahy mezi kategoriemi. Tyto komentáře jsou provázeny citacemi z rozhovorů. V příloze C 
uvádí autorka kategorie do vztahu se specifickými výzkumnými otázkami, což je nonsens. 
Analýza kvalitativních dat je poměrně těžká a náročná, vyžadující opakovat a zkoušet 
analyzovat data, než se získá potřebná zkušenost. To, co je popsáno jako práce 
s analyzovanými daty, jsou tedy spíše komentáře a shrnutí z provedených rozhovorů. 

V diskusi se autorka zamýšlí nad interpretací získaných výsledků, ale nezabývá se 
metodologickými problémy (použití metodologického postupu apod.). Diskuse pokračuje až 
do Závěru. Zde se objevuje popis dotazníku QOLIE 89. Data dotazníku nejsou nijak 
vyhodnocena, i když autorka píše (v Závěru), že je porovnávala s rozhovory. Závěr tedy 
postrádá jasný přehled výsledků. Z doporučení pro praxi je uvedena důležitost poskytování 
informací.  
 
Přílohy  
V diplomové práci jsou tři přílohy související s hodnocením získaných dat. Práce je 
stránkována pouze k seznamu příloh.  
Formální zpracování práce 
Odpovídá předpisům pro psaní závěrečných prací (Opatření děkana č. 10/2010). Diplomová 
práce nemá předepsaný počet stran (minimálně 60, 108 000 znaků s mezerami). V tomto 
konkrétním případě bych se přimlouvala za určitou benevolenci vzhledem k tomu, že 
nezbytnou součástí analytické práce jsou data vložená do příloh (seznam kategorií ad.). Místy 
tendence k užívání pro odborný text méně obvyklých spojení (např. „mezery v obsahu“ na s. 
50).  V textu jsou ilustrativní obrázky a tabulky značené v rozporu s ISO 609.  
 



 
Autorka konzultovala s vedoucí práce svoji diplomovou práci po mailu nebo při osobním 
kontaktu. V některých momentech neakceptovala její doporučení (abstrakt, metodologické 
problémy, diskuse, závěr).  
 
Celkové hodnocení práce  
Teoretická část, ke které měla autorka dva konzultanty, poskytuje dostatečný rámec pro 
empirickou část práce. Tato část je ve srovnání s teoretickou méně kvalitní, poznamenaná 
minimální, ne-li žádnou zkušeností autorky s analýzou dat získaných technikou rozhovoru. 
Tato technika je nepřesně popsaná (narativní rozhovor, který nakonec nebyl použit, 
polostrukturovaný rozhovor). Chybí výsledky dotazníku QOLIE 89, které jsou okrajově 
zmíněny až v závěru práce. V diskusi chybí zamyšlení nad metodologickými problémy. Spíše 
než o propracovanější analýzu dat, jde o komentáře a shrnutí z rozhovorů s pacienty.  Nic 
méně i to je obohacující.    
 
 
 
Práci navrhuji klasifikovat stupněm  velmi dobře   
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 
Vysvětlete použití/nepoužití dotazníku QOLIE 89. 
 
Upřesněte použitou techniku rozhovoru. 
 
 
 
 
Praha, 2. 5.2013    Podpis vedoucího práce  
 

 


