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Aktuálnost problematiky, originalita práce

Autorka si vybrala tématiku duševního onemocnění, konkrétně oš. péči o pacienta s dg. 
paranoidní schizofrenie.  Schizofrenie a možnosti její terapie jsou i v současné době 
atraktivními, a často diskutovanými tématy. Autorka toto téma obohacuje o vlastní profesní 
zkušenosti.
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2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka byla schopná samostatně vypracovat zvolené téma, prokázala dostatečný vhled do 
problematiky. Jako nedostatek vnímám nízký počet zdrojů, zejména jediný zahraniční zdroj se 
jeví pro účely odborné práce jako insuficientní.
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Samostatnost při interpretaci a zpracování údajů bez výtek. Oceňuji autorčiny vlastní klinické 
zkušenosti s vybranou tématikou.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce je zpracována formálně správně, v doporučeném rozsahu. Autorka používá platné 
citační normy, grafická úprava odpovídá požadavkům. V textu se však vyskytují stylistické 
neobratnosti, několik pravopisných chyb a překlepů, které snižují kvalitu a čtivost práce.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jaká jsou specifika a rizika péče o nemocné s dg. paranoidní schizofrenie?

Co zvyšuje šanci na resocializaci nemocných se schizofrenií zpět do 
společnosti? 

Jaká je úloha sestry ve zvyšování kompliance pacienta  s léčbou?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
2. 5. 2012

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




