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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Bakalářská práce zpracovává téma specifické ošetřovatelské péče u pacienta se závislostí na alkoholu. Autorka
zpracovala aktuální problematiku na přiměřené úrovni, odpovídající bakalářské práci. Cíl formulovaný není,
jedná se o kazuistickou formu, která je originální s ohledem na průběh hospitalizace a péče. Problematika léčby
závislostí je dnes aktuální velmi.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala samostatně, problémem bylo období karantény, kdy se termíny konzultací nepodařilo
skloubit. O posunutí termínu odevzdání vedoucího práce neinformovala.
Literaturu k teoretické části, která jí byla doporučena, vybírala vhodnou. Studentka prokázala schopnost práce
s odborným textem

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Text teoretické části přináší ucelený a aktuální vhled do problematiky závislosti na alkoholu.
Studentka se řídila doporučeními vedoucího práce, v odborné literatuře se orientuje a umí s ní pracovat,
adekvátně cituje.
Vzhledem ke stavu pacienta v první fázi léčby (delirium tremens), by se dalo najít více ošetřovatelských
problémů, než je v práci uvedeno.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Bakalářská práce je komplexně zpracovaná.
Celkový rozsah teoretické části i kazuistiky je adekvátní
Stylistická úroveň a grafická úprava odpovídá bakalářské práci – kazuistice

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Vysvětlete rozdíl detoxifikace a detoxikace.
Z jakých důvodů se pacient přijímá do léčby nedobrovolně?
Vyjmenujte některé psychotické prožitky u dg. delirium tremens.

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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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

