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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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Aktuálnost problematiky, originalita práce 

1 

Vysoce aktuální téma ukazující na fakt, že komplikace zvaná diabetická noha se týká i 
pacientů s DMI a může je již v mladém věku výrazněji limitovat 

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů 
Studentka potřebovala dost pomoci s pochopením komplexnosti problému, na druhou 
stranu téma bylo dosti složité a studentka jevila velký zájem o problematiku 

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

Toto bych viděla jako nejslabší místo přípravy práce, jak jsem ale již uvedla, zohledňuji 
náročnost a komplexnost tématu 
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1 



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava 
práce, dodržení publikační normy 

I zde platí, že studentka musela mnohé opravovat, stylistickou neobratnost a gramatické 
chyby ale kompenzovala svým přístupem 
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Poznámky, 

doplňky 

posuzovatele: 

 

Jaká je v ČR ve srovnání se světem dostupnost péče podiatrické sestry 
pro pacienty s diabetem? Srovnejte situaci u pacientů s DMI a DM2. 
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Otázky k  

obhajobě: Jakou má úlohu podiatrická sestra v péči o pacienta s 

diabetem? 



Hodnocení celkem: Doporučuji — nedoporučuji k obhajobě 

Doporučuji 

 

Návrh 

klasifikace 

práce: Velmi 

dobře 

Datum: 

Podpis: 

Univerzita Karlova 
 * nehodící se vymažte nebo škrtněte 2. lékařská fakulta 

Interní klinika 
V úvalu 84, 150 06 Praha 5 tčo: 
00216208 DIČ: CZ00216208 

 Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 

 BODY KLASIFIKACE 

 

13 a více V ' borně Minimálně dva bod v každé oložce 

9 až 12 Velmi dobře Minimálně 'eden bod v každé oložce 

6 až 8 Dobře Maximálně možná •edna ”nulová” oložka 

5 a méně Nev hověl Více 'ak •edna ”nulová” oložka 

žor 

 

  prof. MUDr.  
ŠTECHOVA Ph.D. 

13 a více V ' borně Minimálně dva bod v každé oložce 
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9 až 12 Velmi dobře Minimálně 'eden bod v každé oložce 

6 až 8 Dobře Maximálně možná •edna ”nulová” oložka 


