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Vedoucí práce  

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovala velice aktuální téma DM v dětském věku. Práce přináší zajímavé poznatky, které získala 
autorka při péči o pacientku, jež má nejen s ohledem na věk, ale také z důvodu nepochopení závažnosti situace ze 
strany rodičů, velké problémy při dodržování léčebného režimu a tím i udržení stabilizovaného stavu. Ukazuje 
se, že práce s těmito pacienty a jejich rodinami je velmi náročná, dlouhodobá, a nemusí přinášet výsledky, které 
zdravotníci očekávají. Ošetřovatelský personál, který o pacientku pečuje při jejích opakovaných hospitalizacích 
musí mít podporu zdravotníků a zástupců sféry sociální péče v místě bydliště pacientky.    

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Studentka v průběhu zpracování práce pravidelně konzultovala, doporučení vedoucího práce zapracovala 
s ohledem na formulované problémy pacientky. Při zpracování tématu používala aktuální zdroje, které 
odpovídají odbornému zaměření práce. Zdroje správně cituje. Oceňuji zejména tu část práce, kde studentka 
zpracovává problematiku edukace a dlouhodobé práce s pacientkou a její rodinou, která má evidentně problém 
pochopit závažnost zdravotního stavu jejich dcery a dodržovat léčebný plán. 

3

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

V ošetřovatelské části práce je patrné, že studentka velmi dobře zvládá problematiku ošetřování pacientů 
s diabetem mellitus. Formulované ošetřovatelské problémy vycházejí z aktuálního stavu pacientky i skutečností, 
které se vyskytují dlouhodobě. Plán péče vychází ze současných poznatků ošetřování pacientů s DM. Vytknout 
lze jen drobné nedostatky. První a druhá ošetřovatelská diagnóza se prolínají, opakují se některé intervence. Třetí 
cíl u oše.dg. na straně 53 by vzhledem k aktuálnímu stavu pacientky i dlouhodobému charakteru potíží, bylo 
vhodnější zařadit do dlouhodobého ošetřovatelského plánu.    

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

3

Z formálního hlediska práce splňuje požadavky kladené na absolventa bakalářského studia. Text je psán 
kultivovaným jazykem. Vytknout lze nestandardně velké mezery mezi jednotlivými odstavci, zejména 
v ošetřovatelské části. Malé písmo a nekvalitní kopie tabulky na str.18 poněkud snižují výpovědní hodnotu, 
neboť tabulka není v této formě zpracování pro čtenáře příznivá. Práce obsahuje požadované přílohy, seznam 
požadované literatury, obrázků, tabulek i seznam zkratek. Rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento 
typ práce. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Oceňuji aktivní přístup studentky ke zpracování práce, její snahu pomoci 
pacientce a její rodině pochopit chronický ráz onemocnění a důležitost 
dodržování léčebného režimu. Autorka si dobře uvědomuje, že pro dosažení 
úspěch je u této pacientky nutná spolupráce zdravotníků a pracovníků 
sociální sféry.  

Otázky k 
obhajobě:

Formulujte zásady edukace, které by mohly pomoci této pacientce lépe 
spolupracovat. 

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
20. 5. 2012

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




