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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 

Kasuistický typ 

OPONENT 
 

Název      Toxická psychóza jako důsledek dlouhodobého užívání metamfetaminu – série případových studií klientů 
terapeutické komunity 

Autor Ing. Eva Musílková 

Vedoucí práce Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.  

Oponent práce MUDr. Jakub Minařík 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

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? 

Abstrakt obsahuje podstatné součásti, je stručný jasný, vysvětluje 
východiska práce, je přiměřeného rozsahu. 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné 
literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je 
její záběr vzhledem k tématu 

Dobře provedený souhrn současných poznatků, adekvátně zvolená 
literatura, záběr přiměřený, citace dle APA normy.  

20 / max. 20 
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dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

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? 

Je zdůvodněna volba použitých 
metod (rozsah a metoda výběru 
vzorku, tvorba, zpracování a analýza 
dat)? 

Jsou všechny použité metody a 
postupy dobře a podrobně popsány, 
umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a 
validitě dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Práce má logickou strukturu, zdůvodnění cílů práce je logické, popis 
práce podrobný, dovoluje replikaci.  

20/ max. 20 

Prezentace případového materiálu 

Má kasuistika všechny podstatné 

Případový materiál je zpracován odpovídajícím způsobem, použití 
nástrojů je přiměřené situaci, souhrn výsledků je výstižný a 
vypovídající     

20/ max. 20 
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části?  

Mají anamnézy výpovědní hodnotu?   

Je vhodně popsán další vývoj klienta 
a/nebo metody intervence?  

Byly použity přiměřené nástroje 
hodnocení?  

Je souhrn výstižný a vypovídající 

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? 

Jsou učiněna doporučení pro další 
výzkum nebo opatření? 

Výsledky práce jsou prezentovány a diskuovány v dostatečné šíři, 
jeví se jako korektní, autorka zvažuje i slabé stránky práce, mluví o 
limitaci zvolené metody sběru dat a limity místa sběru. Závěry 
diskutuje a porovnává se současnými poznatky.  

30 / max. 30 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků 
výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty 
výzkumné činnosti? 

 

Etické aspekty jsou přiměřeně ošetřeny, informovaný souhlas je 
poměrně rozsáhlý, ale celkem srozumitelný používá přiměřený jazyk. 

10 / max. 10 

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? 

Práci vnímám jako přínosnou, rozhodně stojí za přečtení. 

 

15 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Celkově velmi vydařená práce, která stojí za přečtení. Autorka se na pěti kazuistikách 
pokouší popsat vztah toxické psychózy a užívání pervitinu s ohledem na její vývoj a průběh, 
další průběh péče, resp. postoj pacienta k abstinenci a vliv na náhled na své onemocnění. 
Jedná se o dobře zpracovanou a zajímavou sondu do života uživatelů a průběhu užívání 
pervitinu, autorka si všímá i jemných detailů, které zvýrazňuje (pohled na terapeutickou 
komunitu jako inkubátor, který umožňuje růst čehosi nového).  
Teoretický úvod, je velmi dobrý. Mám pocit, že v pracích se často opakují stejné nebo 
podobné teoretické úvody, pohled autorky a volba témat byla odlišná, než na jakou jsem 
zvyklý a bylo to osvěžující. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jaký vliv měl prožitek toxické psychózy na průběh úzdravy? 
2. Všimla jste si v souvislosti z technikou životní křivky prohloubení náhledu na stav ev. 

zachytila jste změnu motivace k léčbě či abstinenci? 

Body celkem  120/ max. 120 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  27.5.2017 

Jméno a příjmení, podpis   
 

 
 
 
 


