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Komentář a připomínky k textu:
Práce je psána s citovým zaujetím a snahou o hluboký vhled do problematiky. Pozitivně hodnotím kapitolu
„Pacientovo pojetí nemoci“, která je zaměřena na vnímání nemoci u dětí. Motivací je osobní zkušenost a snaha
získat co nejvíce teoretických znalostí, které pak lze aplikovat do praxe, což dokazuje v interpretaci
realizovaného dotazníkového šetření.
Pozitivně také hodnotím kapitolu 1.15 Ošetřovatelské diagnózy související s diabetes mellitus. Zde vybrala
několik ošetřovatelských diagnóz dle NANDA int., které by se mohli objevit u pacienta s diabetem. (s.29 rkp)
Výsledky výzkumného šetření jsou velmi zajímavé a určitě jsou aplikovatelné v praxi např. při edukaci rodičů
dětí s diabetes mellitus
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Jak budete výsledky výzkumu, kromě vlastní praxe, aplikovat v odborné a laické veřejnosti?
Jaké výsledky výzkumného šetření byly pro vás překvapující?
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