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Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Struktura a členění jsou většinou logicky uspořádané. Autorce bych vytkla, že v kapitole 2.2 popisuje
benzodiazepiny, poté hypnotika a pak opět popisuje podrobně některé benzodiazepiny. Toto mělo být možná
vyřešeno podkapitolou.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Formálně a jazykově je práce na velmi slušné úrovni, odborná terminologie je použita správně. Několikrát se
v práci objevují hovorové výrazy, ale jejich použití nekazí celkový dojem z práce.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Práce neobsahuje grafy, obsahuje pouze obrázky, které pořídila autorka práce. Obrázky jsou přímo v textu
teoretické části a vhodně doplňují jednotlivé kapitoly. Jediné co bych autorce vytkla, je to, že na začátku praktické
části práce nezmínila konkrétní pracoviště urgentního příjmu, a pokud pracoviště odmítlo souhlas, měl o tom být
záznam v práci.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Studentka pracovala samostatně, konzultovala pravidelně dílčí části práce.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Citace jsou uvedeny podle metodiky MILLS, zdrojů bylo použito 34, a to jak monografií (10), tak i internetových
zdrojů a seriálových publikací(8). Nesprávně jsou uvedeny citace obrázků v seznamu literatury, měly být citovány
jako webové odkazy.
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Zhodnocení teoretické části práce
V teoretické části se autorka věnuje všeobecně intoxikacím, jejich diagnostice a eliminačním metodám. u nichž
postrádám konkrétní popis, kdy je která z metod vhodná a do jakého času po užití noxy je účinná. Dále se autorka
věnuje popisu benzodiazepinů a hypnotik. Dále popisuje poruchy, u kterých jsou tyto léky používány, zneužívání a
závislosti na tyto léky, odvykání, sebevraždám a samotným intoxikacím těmito léky. Poslední kapitola je věnovaná
urgentnímu příjmu.
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Zhodnocení praktické části
V praktické části autorka předkládá několik zajímavých kazuistik, které jsou pečlivě vybrané, a oceňuji, že se nba
každé z nich alespoň z části osobně podílela.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr teoretické a praktické části odpovídá požadavkům školy.
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Formulace diskuze a závěrů práce
Kazuistiky jsou zhodnoceny v kapitole 3.5 Shrnutí kazuistik. V diskuzi autorka sice stručně, ale věcně shrnula
problematiku těchto intoxikací.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Práce může sloužit jako studijní materiál pro základní orientaci při těchto intoxikacích.
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Doporučení a otázky pro obhajobu:

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
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