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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
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Problematika závislostí obecně je velmi aktuální téma, zvláště závislost na alkoholu. Autorka se snažila skrze
kazuistiku pacienta popsat komplexní přístupy v adiktologii aplikované v případě abusu alkoholu.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala s 20ti literárními zdroji, přičemž dva zdroje jsou zahraniční. Ke škodě práce je, že nejsou
důsledně v textu označeny zdroje, které jsou uvedeny v Seznamu literatury.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Téma práce je velmi specifické, autorka oboru všeobecná sestra prokázala hluboký zájem o tuto problematiku,
což se projevuje i užitím specifické terminologie a v popisu stavů pacientů léčeným se závislostí. Teoretická část
má 15 stran, praktická část má 23 stránek. Pro zpracování ošetřovatelské části použila autorka model péče N.
Roperové a velmi přehledně popsala jeho jednotlivé komponenty. Popsala čtyři ošetřovatelské diagnózy podle
NANDA klasifikace. V závěru chybí zhodnocení kazuistiky, které je umístěno až v příloze.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Práce je čtivá a čtenáři přibližuje problematiku péče o pacienta se závislostí V práci se vyskytuje několik
interpunkčních chyb (tečky, čárky), a několik chyb gramatických, např. na str. 12 – disfunkční, …objevovaly
popisovány procesy…, a str. 13 .. vyplívá…apod.
Shoda na plagiátorství skrze TURNITIN je 18%.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

U ošetřovatelské diagnózy Zmatenost je uveden cíl: pacient je orientován
v čase, osobou, v prostoru. Je to cíl realistický vzhledem k diagnóze pacienta
a kompetencím sestry?
Co by bylo vhodné zařadit do vzdělávání všeobecných sester vzhledem
k této specifické problematice závislostí?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
Velmi dobře
Datum:

Podpis:

* 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

