
 
 

Posudek oponenta závěrečné práce 

(bakalářská práce) 

Název práce: Popis primární prevence rizikového chování z pohledu konzumace alkoholu u 

nezletilých pacientů ošetřených Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina 

Autor práce: Alena Veselá 

Studijní program: bakalářský, B5341 Ošetřovatelství 

Studijní obor: R009 Všeobecná sestra   

Akademický rok: 2016/2017 

Oponent práce: PhDr. et Mgr. Ivana Duková 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu 1      

Členění kapitol, návaznost  1-     

Práce s odbornou literaturou   1      

Rozsah 1      

Metodika 

Cíle práce  1      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací 1      

Vhodnost a správnost použitých metod 1      

Popis, vysvětlení použitých metod 1      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  1      

Přehlednost, jasnost 1      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň 1      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky 1      

Rozsah 1      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  1      

Dosažení stanovených cílů 1      

Význam pro praxi, osobní přínos 1      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, manuálu 1      

Stylistika 1      

Gramatika  1-     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh 1      



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Téma, které přibližuje bakalářské práce je aktuální a pozornost mu věnovaná je žádoucí pro 

svou důležitost v oblasti prevence užívání návykových látek nezletilými jedinci v ČR.   

Vypracování teoretické i praktické části zaznamenává pouze nejasnost v kapitole 2.2 až 2.3, 

kde je popisována strategie prevence sociálně patologických jevů v Kraji Vysočina. Tato 

problematika je uvedena již v názvu práce, bylo by lepší tento popis daného stavu zařadit do 

části teoretické, praktickou část věnovat pouze zkoumání dané problematiky dle stanovených 

cílů. Formální stránka vykazuje pouze malé množství pravopisných chyb. 

Autorka uvádí bohaté množství zdrojů, které užívá v textu, a o které opírá argumentaci taktéž 

v diskuzi. 

Pro popisovanou oblast je předložená práce velmi zdařilá, přibližuje zkoumanou problematiku 

z mnoha rozličných pohledů. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 
 

 

1. Existuje v Kraji Vysočina specifické zařízení, které řeší terapii nezletilých uživatelů 

návykových látek? 

 

 

2. Jaký je postup v rámci řešení umístění nezletilého klienta s danou diagnózou při 

převozu RLP v Kraji Vysočina? Existuje metodický pokyn této organizace, který 

takové situace řeší? 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

Výborně  
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