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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
.

0-4

4

Autorka zvolila téma, které je stále aktuální. Zaměřila se na ošetřovatelskou péči u pacienta, který má
DM 1.typu léčen v současnosti nejmodernější a hlavně pro pacienty nejkomfortnějším způsobem.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka bakalářskou práci zpracovala samostatně. Od počátku měla o práci jasnou představu. Pokud
jsem měla nějakou připomínku, jednalo se pouze o formální drobnost.
Ke zpracování použila autorka dostačující seznam použité literatury. 29 citovaných zdrojů – včetně 3
zahraničních.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Teoretická část je pečlivě zpracována, přiléhavě k danému tématu. Studentku chválím, že se zaměřila i
na psychologickou stránku onemocnění.
Praktická část obsahuje kazuistiku 41- letého pacienta, který byl přijat k hospitalizaci z důvodu
přechodu léčby DM z inzulínových per na inzulínovou pumpu.
Hlavním úkolem ošetřovatelské péče byla edukace pacienta ohledně používání inzulínové pumpy a
psychická podporu nemocného při počátečních komplikacích. Jak se lze dočíst v praktické části,
studentka se těchto problémů zhostila velmi dobře.
Vyzdvihuji, že autorka ještě doplnila bakalářskou práci o edukační materiál pro zdravotnický personál
o používání inzulínové pumpy.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3

Bakalářská práce obsahuje 64 stran a přílohy.
Jazyková úroveň bakalářské práce je velmi dobrá, grafické zpracování je odpovídající.
Publikační normy jsou dodrženy.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

