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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
Vybrané téma je velmi aktuální, neboť počet pacientů s diabetem mellitus I. typu stoupá. Autorka
4
práce zvolila případovou studii, se zaměřením na výhody a nevýhody života pacienta s inzulínovou
pumpu. Inzulínová pumpa patří mezi moderní léčebné metody.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Pohled autorky práce do vybrané tématiky je velmi obecný. V teoretické části je nepřesná interpretace
informací od uvedených autorů. Literární prameny jsou zpracovány nepřehledně (chybí abecední
řazení autorů).
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Cílem práce bylo zpracování případové studie se zaměřením na výhody a nevýhody života pacienta 2
s inzulínovou pumpou. Což v diskuzi zaznělo velmi okrajově, naopak se autorka práce zabývala
schopností edukace zdravotnických pracovníků v oblasti péče pacienta o inzulinovou pumpu.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
V textu jsou četné překlepy a pravopisné chyby. V práci chybí odkazy na tabulky, obrázky, které jsou
0
v příloze. Naopak je v textu zmíněn vytvořený manuál, který v příloze není. Chybí vysvětlení použitých
zkratek v textu. Tabulky jsou málo přehledné.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Téma je zvolené velmi pěkné, bohužel se závěr práce minul zvolenému cíli.

Otázky k
obhajobě:

Pro koho je především určena inzulínová pumpa z pohledu kognitivních
funkcí pacienta.

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
ANO

Návrh klasifikace práce:
Dobře
Datum:

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

