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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku kouření a poskytování krátkých intervencí u
zdravotníků. Zpracovala výsledky výzkumu provedeného za podpory Institucionálního plánu UK „Podpora
nekuřáctví u studentů a zaměstnanců 3. LF UK a FNKV“ a Programu UK PRVOUK P02 v letech 2014-2015.
Výsledky slouží jako podklad pro hodnocení procesu začleňování FNKV do evropské sítě nekuřáckých
nemocnic.
2

Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, práce s literaturou, přehled domácích 4
i zahraničních literárních pramenů
Autorka samostatně, pečlivě a přehledně zpracovala teoretickou část – přehled současných poznatků o prevalenci
kuřáctví v české populaci, u studentů medicíny a zdravotníků; druzích užívaných tabákových výrobků,
zdravotních dopadech užívání tabáku; doporučení o léčbě závislosti na tabáku pro lékaře, zdravotní sestry a
farmaceuty a preventivních strategií – na základě zpracování recentních domácích i zahraničních zdrojů (24
odborných publikací, 10 webových stránek pro odbornou a laickou veřejnost).

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

4

V praktické části autorka zpracovala výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci periodických
preventivních prohlídek u zaměstnanců FNKV a 3. LF UK od května 2014 do dubna 2015 na Klinice pracovního
a cestovního lékařství. Metodika dotazníkového šetření je stručně a výstižně popsána. Výsledky jsou přehledně
prezentovány ve formě tabulky, sloupcových grafů a podrobných komentářů. V diskusi jsou výsledky studie
porovnány s domácími i zahraničními výzkumy a komentovány rozdíly v kuřáctví mezi zdravotnickými
profesemi, ochota zdravotníků přestat kouřit a formy intervence poskytované pacientům užívajícím tabák.
V závěru jsou dána rámcová doporučení na základě zjištěných nedostatků v praxi poskytování krátkých
intervencí ve vztahu ke kouření.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Po formální stránce práce odpovídá požadovaným kritériím, je dobře strukturovaná, jazyková a stylistická úroveň
je na velmi dobré úrovni. Rozsah práce je 58 stran včetně příloh.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké konkrétní strategie k podpoře nekuřáctví u zaměstnanců FNKV a jejich
praxe poskytování krátkých intervencí ve vztahu ke kouření u svých pacientů
byste doporučila ?
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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

