POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE
VEDOUCÍ PRÁCE

Název
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce

FAKTORY RECIDÍV ZÁVISLOSTÍ PO ABSOLVOVANÍ REZIDENČNEJ LIEČBY
Mária Kvasnová (bez titulu?)
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
MUDr. Petr Popiov, MHA

Hodnocená položka
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?

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?

Úroveň a charakteristika položky

Body

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný, přiměřeně dlouhý souhrn, koresponduje
s obsahem práce,
obsahuje všechny klíčové informace. Nacházím však
terminologickou kolizi mezi slovenskou a anglickou verzí abstraktu - ve
slovenské verzi autorka používá termín „recidíva“, zatímco v anglické verzi
„relapse“ (=relaps). Nejde tak zcela o chybu v překladu, ten je adekvátní, pojem
„reccurence“ se v angličtině používá pro jinou typ návratu onemocnění
(„reccurent malaric fever“), spíš by autorka měla být opatrnější v rozlišování
relaps/recidiva ve slovenštině, protože věty: „ Recidívy je nutné vnímať ako
prirodzenú súčasť terapeutického procesu a počas liečby na ich možnosti klientov
aich rodiny pripraviť. Recidíva môže viesť klienta k hlbšiemu poznaniu seba
samého a k získaniu schopnosti rozpoznávať a zvládať rizikové situácie.“ – jsou
sporné – zde jde jasně spíše o „relaps.“ Je ovšem zjevné, že se autorka ve své
práci skutečně zabývá recidivami a reflexi terminologického rozhraní
relaps/recidiva v práci uvádí. (5).
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Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány.
Teoretický základ je dobře popsán včetně odkazů na práce zahraničních autorů tím míním zejména autory mimo bývalé Československo, i když citace v Česku
méně známých slovenských autorů (např. Bútora) jsou velmi přínosné a
přinášejí oživení českého citačního stereotypu. Navíc se zdá, že autorka
citovaným teoretickým východiskům rozumí a dokáže s nimi kompetentně
zacházet. Zůstává však ponejvíce u teorie v práci jsou minimálně (a to až
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Je použitá literatura řádně citována?
Je použitá argumentace prezentována
standardním způsobem?
Byl dosavadní výzkum podroben kritice?

Použité metody a logika struktury práce
Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce,
výzkumné otázky či hypotézy?

v diskusi) prezentovány výzkumy, které s tématem souvisejí, i když existují
a/nebo jsou zmíněny v pracích, na které se autorka odkazuje. Literární rešerše
ani práce s dostupnými prameny zjevně nebyla důsledná. To je do značné míry
ovšem chyba moje jako vedoucího práce. Přesto se s přihlédnutím ke kontextu
odborného diskursu domnívám, že argumentace použitá v práci může být
inovativní a pro obor přínosná (16-20).
Výborná úroveň – práce má logickou strukturu a je solidním příkladem
klinického kvalitativního výzkumu. Všechny použité klíčové metody a postupy
jsou podrobně popsány a zdůvodněny a splňují nároky na vědeckou práci.
Mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20).

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a
analýza dat)?
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Jsou všechny použité metody a postupy dobře a
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci?
Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě
dat?
Má práce logickou strukturu?
Zpracování tématu a interpretace získaných
poznatků
Jsou závěry prezentovány srozumitelně?
Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky?
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?

Výborná úroveň – zpracování, prezentace a interpretace výsledků představuje
silnou část práce. Jsou pojednány pečlivě, srozumitelně a s empatickým i
klinickým porozuměním. Velmi přínosné jsou klinické ilustrace, ukazující ve
zkratce příběhy respondentů. Výsledky se jeví jako důvěryhodné. V diskusi se
autorka adekvátně odkazuje k teoretické části a uvádí svůj výzkum do kontextu
s jinými studiemi výzkumného zaměření. Autorka diskutuje slabé i silné stránky
práce prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná interpretace
výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních
vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce, zdůrazňuje přínos svých
zjištění (oprávněně) a rozvíjí další úvahy, které mohou být podnětem pro další
výzkum nebo praktická opaření, i když to není explicitně zdůrazněno. (24-30).

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo
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opatření?
Etické aspekty práce
Byly vzaty v úvahu etické otázky?
Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu?
Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné
činnosti?

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?

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou
dostatečně ošetřeny (viz oddíl 7). Oceňuji, že se autorka zabývá etickými
konflikty daného výzkumu a problémem .své dvojí role na pracovišti, kde výzkum
prováděla. Sice bych uvítal doložení souhlasu vedení pracoviště či etické komise
organizace, ale jako vedoucí práce jsem to na autorce opomenul požadovat.
Beru však v potaz, že zřejmě na svém pracovišti dobře reprezentovala etiku
klinického výzkumu. (9-10).
Výborná úroveň – problém recidiv a opakovaných pobytů v ústavní léčbě
(fenomén otáčivých dveří) je vysoce aktuálním a praktickým problémem v klinické
adiktologie Autorka velmi zdařile popisuje a komentuje tento problém v kontextu
ústavní léčby včetně toho, že léčebné programy, který její respondenti absolvují
či absolvovali, zřejmě nezahrnují dostatek přípravy na život v abstinenci
(„prevence relapsu“) a dotýká se i extramurálních souvislostí (doléčování,
následná péče) – v tomto případě ale jenom ze subjektivního hlediska
respondentů bez reflexe objektivního stavu, zda a jak je tento typ služby vůbec
pro pacienty dostupný. Práce je zpracována na respektuhodné odborné úrovni,
text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i formální
strukturace textu (12-15)
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Celkem
88

3

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

Doplňující otázky k obhajobě

Body celkem
Navrhované hodnocení
Datum
Jméno a příjmení, podpis

Ústavní léčba závislých v ČR (a na Slovensku tomu není jinak) je přetížena revertencemi,
opakovanými pobyty po recidivách, a toto přetížení nadává příliš prostoru zabývat se fenoménem
otáčivých dveří (revolving door), předčasnými odchody a jinými faktory, které snižují až degradují
účinnost ústavní léčby. Zdá se, že výzkumný průlom do této oblasti nastává až v posledních letech
v souvislosti s diplomovými pracemi studentů magisterského stupně adiktologie a je mi ctí, že jsem
některé tyto práce mohl vést (Duroňová, 2014; Malá, 2016; Fiala, 2017). Práci kolegyně Klasnové
vnímám jako hodnotné pokračování této linie a jako velmi inspirativní zpětnou vazbu pro léčbu
závislostí a pro celý systém péče.
Jsem rád, že i při jisté míře kritičnosti nakonec z tabulky vyšla bodová hodnota v pásmu „výborně“,
sice blízko dolní hranice, ale vyšla. Přesto bych rád zdůvodnil, proč práci sám chci hodnotit jako
výbornou. Jednak se v některých okruzích projevují moje chyby jako vedoucího práce (práce se
táhne od r. 2014 v několika vlnách a trochu jsem ztrácel kontinuitu), jednak si velmi cením
skutečnosti, že je to práce ze zahraničí – sice blízkého, i jazykově, ale přece jen v lecčems
odlišného. Netvrdím, že znám podrobně slovenské odborné reálie, ale poznatky z konferencí a
z několika studijních pobytů mě na tyto odlišnosti vždy upozornily. V tomto smyslu chápu práci
kolegyně Klasnové také jako krok ke sblížení odborného diskursu. Práci po úpravě doporučuji
k publikaci v odborném časopise čteném v ČR i SR.
1. Jaká konkrétní doporučení pro praxi a další výzkum autorka navrhuje?
2. Jaká je faktická dostupnost a formy následné péče pro pacienty zařízení, ve kterém autorka
prováděla výzkum?

88 / max. 100 bodů
Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně
24.5.2017
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
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Klasifikace práce podle bodového hodnocení
Výsledná známka
Výborně
Velmi dobře
Dobře

Bodové rozpětí pro bakalářské práce
100–81
80–61
60–41
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Bodové rozpětí pro magisterské práce
100–86
85–71
70–56

