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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ 

 

Název      Souvislosti mezi výskytem infekčních chorob a užíváním drog u pacientů Interní kliniky (6. stanice – Infekce) FN v Motole v letech 2011 a 2012 

Autor Barbora Englcová 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Simona Arientová 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt je stručný a jasný, s obsahem práce koresponduje. Trochu v něm chybí zdůvodnění a 
zasazení výzkumu do širších souvislostí (východiska jsou mylně chápána jako zdroje dat). 
Metodou analýzy dat nebyla matematicko-analytická, ale „pouze“ popisná statistika. 

4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce je logické, nechybí přehled současné situace z pohledu epidemiologie. Autorka 
shrnuje problematiku infekčních nemocí u uživatelů drog na cca 20 stranách, věnuje se zejména 
popisu jednotlivých onemocnění, možným komplikacím u drogových uživatelů a léčbě těchto 
onemocnění. Největší pozornost je věnována hepatitidám a infekční endokarditidě, což 
koresponduje s výskytem a závažností těchto poruch u uživatelů. Kapitola 3 zabývající se incidencí 
infekčních chorob u uživatelů drog je relativně málo přehledná (doporučil bych např. jednoduché 
srovnávací grafy incidence či prevalence), i když shrnuje v podstatě všechna podstatná aktuální 
data. Také se zde nabízí využití časových řad, pokud by si autorka dala tu práci a vyhledala i starší 
než přísně aktuální zdroje, které by následně navzájem konfrontovala. Použitá literatura je 
zvolena vhodně, je aktuální, citována je bezchybně, její rozsah je dostatečný. 

15 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   Jasně formulovaný cíl a výzkumné otázky korespondují s navrženou metodologií, i když je (zejm. 
v části zjišťování souvislostí mezi výskytem infekčních chorob a drogovou kariérou) lze považovat 
za poměrně ambiciózní vzhledem k využití popisné statistiky i k omezeným možnostem 
zobecnění. Popis výzkumného postupu je velmi stručný, uvítal bych zejména konkrétní informace 
o tom, jak vznikl soubor souhrnných anonymizovaných dat a jaká byla kritéria zařazení pacientů 
do tohoto souboru. Jedná se kupříkladu o totální výběr všech pacientů s užitím legální i nelegální 
drogy v anamnéze nebo o aktuální problémové uživatele…? Je škoda, že autorka rezignovala na 
matematicko-analytické zpracování (testování hypotéz) a uchýlila se pouze k popisné statistice, 

13 / max. 20 
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ačkoliv by jí to získaný datový soubor umožnil jen s obtížemi. Otázkám validity se autorka stručně 
věnuje až v diskuzi. 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Prezentace výsledků je velmi detailní, víceméně odpovídá výzkumným otázkám, jen občas jde nad 
jejich rámec. Logika prezentace výsledků má drobné nedostatky, např. délka drogové kariéry 
pacientů je prezentována až jako poslední část výsledků bez vztahu k ostatním proměnným, 
ačkoliv by se takto hodila do popisu výzkumného souboru jako východisko pro další analýzy 
anebo by šla dát do přímé souvislosti s typem infekce či kompliancí, což je již částečně činěno 
v předchozích tabulkách. Text je psán dostatečně srozumitelně, i když by nejdůležitější zjištění 
jako odpovědi na výzkumné otázky mohly být zvýrazněny či jinak vypíchnuty. Některé tabulky 
jsou velmi podrobné (4, 10, 12) a pro čtenáře může být obtížné se v nich zorientovat. Diskuze 
stručně zohledňuje metodologické otázky, s omezeními danými poskytnutými daty se lze pouze 
ztotožnit. Srovnání vlastních výsledků s literaturou je dostatečné, stejně jako interpretace 
zajímavých zjištění, i když výsledky samotné nejsou příliš překvapivé. Přínos a praktické využití 
výsledků práce jsou formulovány na obecné úrovni. 

23 / max. 30 

Etické aspekty práce Autorka se etickými otázkami explicitně zabývá a neshledal jsem žádné pochybení. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

 

Práce se zabývá aktuální problematikou, nicméně pouze na popisné rovině a její praktický přesah 
je diskutabilní. Největší přínos lze spatřovat v komplexnosti a aktuálnosti zpracování přehledu 
infekčních chorob v teoretické části. Z formálního hlediska je práce bez chyb, obsahuje všechny 
klíčové části, má přiměřený rozsah. 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Autorka zvolila téma, které bude u problémových uživatelů drog vždy aktuální. Hlavní přínos práce 
lze hledat ve zpracování přehledu infekčních chorob v teoretické části. Autorka bohužel zcela 
nevyužila potenciál dat, když rezignovala na testování hypotéz a data zpracovala jen na popisné 
rovině. Také prokázala schopnost práce s literaturou, i to, že umí být přiměřeně sebekritická, 
nicméně v syntéze informací a jejich přehledné prezentaci má určité rezervy, které může naplnit 
v případné diplomové práci. I přes velkou snahu a zapálení pro téma se ve zpracování praktické části 
negativně projevila jistá zbrklost a zatvrzelost. Nicméně i tak se ale čtenář dozví aktuální informace o 
výskytu infekčních chorob a jeho souvislostech s drogovou kariérou uživatelů. Práce rozhodně 
splňuje kritéria kladená na bakalářské práce a může být přínosná svým medicínským přesahem, 
který je u studentů adiktologie jen zřídka akcentován. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Čím si vysvětlujete mezipohlavní rozdíly ve výskytu jednotlivých typů infekčních chorob 
(např. výrazně častější syfilis u žen vs. hep. B u mužů)? 

2. Zamyslete se nad praktickým významem své práce a vymyslete nějaký konkrétní způsob 
jejího využití. 

Body celkem 76 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  1. 6. 2014 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 
 


