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V teoretické části diplomantka odborně fundovaně popisuje a shrnuje celou problematiku závislosti

na alkoholu s důrazem na kontext ošetřovatelské péče v ústavním léČebném programu

v psychiatrické nemocnici. nealizorrala kvalitativní vý



enologickouanalýzuazejménaotevřenékódovánívzakotvené
teorii. Analýza dat je zvolena správně a na vysoké úrovni, diplomantka ji provedla velmi tvořivým a

originálním způsobem, Výstupem jsou kategorie, které se vztahují spoleČně k více jednotlivcŮm. TY

poskytují zajímavou a přehlednou strukturu, kterou lze do budoucna léčebně, osvětově, edukativně i

pedagogicky přínosně využít, Za mírný nedostatek považuji kapitolu Diskuse v praktické Části, která je

jen dalším shrnutím výsledků, vlastní úvahy a závěry jsou zde popsány jen okrajově a schází

konfrontace s jinými poznatky či teoretichými koncepty, Poněkud schází integrita dílČÍch cílŮ

s hlavními cíli uýzkumu, Nic nemění na tom, že práci hodnotím jako velmi prakticky přínosnou Pro

porozumění kontextu a řešení problematiky léčby závislosti na alkoholu ve zdravotnických zařízeních

a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
L. Jak rozumíte rozdílu mezi pojmem závislosti na alkoholu (MKN, DSM) a alkohOlismem, ktený

do jednotlirných typů rozděluje Jellinek?

2. proč jste ve svém lýzkumu zvolila kvalitativní, a ne kvantitativnírnizkumnou Strategii?

Práci
k obhajobě:

Xdoporučuji a navrhuji
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D nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě:
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