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Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit zkušenosti a znalosti učitelů vybraných základních škol o 
nemoci diabetes mellitus. Výzkumná studie se zaměřila na znalosti z oblasti příčin, příznaků a první 
pomoci při akutních komplikacích. 

 

Kritéria hodnocení práce      

 Stupeň hodnocení 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce x    

Teoretické znalosti x    

Vstupní údaje a jejich zpracování x    

Adekvátnost použitých metod x    

Logická stavba práce x    

Práce s literaturou včetně citací  x   

Využitelnost výsledků v praxi x    

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu  x   

Úprava práce (text, grafy, tabulky) x    

Stylistická úroveň x    
 

Připomínky:  

Abstrakt má všechny požadované části, poskytuje dostatečně vypovídající informace. Teoretická část obsahuje informace 
vztahujících se k tématu v odpovídajícím rozsahu, pozornost věnovaná jednotlivým aspektům je vyvážená a přiměřená. Praktická 
část má požadovanou strukturu. Cíl je formulován jasně, je vytyčeno 5 výzkumných otázek (VO), metody jsou náležitě popsány. 
Výsledky jsou zpracovány přehledně, odpovídající formou a náležitě doplněny textem. V diskuzi autorka postupně rozebírá 
jednotlivé výzkumné otázky, diskutování s jinými autory by u části otázek  mělo být podrobnější, resp. konkrétnější (např. u VO č. 3 
je sice zmíněna autorka, zařazující ve své práci stejnou otázku, ale není už zmíněno, k jakému výsledku tato autorka došla, zda se 
lišil či nikoli). Drobnou výhradu mám k otázce na název pomůcky na měření hladiny cukru v krvi, přijde mi pro osoby 
s pedagogickým vzděláním až nepatřičná.  

Kontrola na plagiátorství (Turnitin) - DP vykazuje určitou míru shody s bakalářskou prací autorky (v přípustném rozsahu), na kterou 
navazuje, shoda s jinými pracemi je minimální.  

Celkové hodnocení: Předkládaná DP splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, zvolené téma je aktuální a přínosné, a 
proto lze práci doporučit k obhajobě.  

Klasifikace: dle obhajoby 

Otázky k obhajobě 

Musela jste někdy sama poskytovat první pomoc při možné hypo/hyperglykémii u diabetika? 

Můžete se v ČR u dětí setkat s DM 2. typu? 
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