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Komentář a připomínky k textu:
Práce je přehledná a systematicky uspořádaná.
Trošku mi v závěru chybí doporučení pro specializační zaměření sester v adiktologii. Ale to kolegyně může
doplnit u obhajoby – přikládám níže jako jednu z doplňujících otázek k obhajobě.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Zjistila jste, že abstinující alkoholici mohou mít kvalitu života v mnoha oblastech obdobnou jako ostatní
průměrná populace. Je tedy zřejmé, že by alkoholici měli být více motivováni k léčbě a abstinenci, aby
mohli opět žít plnohodnotný život. Jak byste to udělala – jak byste pacienta-alkoholika motivovala z hlediska Vašeho oboru – zdravotní sestry?
2) Jaká je Vaše profesní zkušenost se sdružením Anonymních Alkoholiků?
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