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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Autorka se zabývá tématem výskytu kouření u sester na pracovišti. Problematika kouření je v současné době
aktuální téma, kterým se zabývají nejen zdravotníci, ale i široká veřejnost. Problematika kouření na pracovišti
nachází mnoho odpůrců, ale také zastánců. V době značného pracovního vytížení NLZP sestry hledají uvolnění a
odreagování se od zodpovědné práce právě chvilkou oddechu při kuřácké pauze.
Práci posuzuji jako originální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 1
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka psaní teoretické části nevěnovala dostatek času.
S literaturou pracovala samostatně. Jednotlivé literární i internetové zdroje sama aktivně vyhledávala.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Autorka se vždy dostavila po předchozí domluvě ke konzultacím. Spolupráci hodnotím kladně, nicméně na psaní
tak rozsáhlého tématu bylo málo času.
Práci psala samostatně. Jednotlivé připomínky doplnění do práce zapracovávala.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
2
Téma je po jazykové a stylistické stránce zpracováno přijatelně. Aktuálnost zvoleného tématu podle mého
názoru zasluhuje větší pozornost. Nicméně rozsah práce je dostačující.

Body
celkem

8

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

V práci postrádám informaci o zavedení tzv.kuřáckých míst pro personál
nemocnic. Dále bych alespoň krátce zmínila zavedení protikuřáckého zákona
v ČR v květnu 2017.
Uveďte vlastní názor, zda zavedení tzv. kuřáckých míst v nemocnicích může
snížit prevalenci kuřáků oproti úplnému zákazu kouření v nemocnicích.
(ÚVN – kde probíhal výzkum, je první a jediná zcela nekuřácká nemocnice
v ČR)

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

