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P o s u d e k 

 

Abstrakt 

Abstrakt koresponduje s obsahem práce, hlavní výsledky jsou ale podány v nedostatečné šíři. 

Anglická verze není zcela totožná s českou verzí. (3 body) 

 



Rešerše odborné literatury 

Rešerše je zaměřena na vlastní chorobu diabetes mellitus, autorka zpracovala literaturu 

týkající se projevů, diagnostiky, terapie  a životního omezení pacientů s tímto onemocněním. 

V souladu s cíli práce věnuje pozornost i stresu a náročným životním situacím. Zvolená 

literatura je aktuální a v textu je řádně citována. Popis základních pramenů je na dobré úrovni, 

byly zohledněny i práce cizích autorů. Seznam použité literatury je citován podle citační normy 

ISO 690. (14) 

 

Použité metody 

Hlavní i dílčí cíle práce jsou dobře popsány. Autorka zvolila pro získání potřebných informací 

dvě metody: dotazník vlastní konstrukce a standardizovaný rozhovor. Zdůvodnění použitých 

metod postrádám. Metody jsou ale dostatečně popsány a odpovídají úrovni závěrečných 

bakalářských prací. Získané informace byly vyhodnoceny programem Excel. (11) 

 

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků 

Závěry jsou vyvozeny na základě přehledných tabulek a grafů, jsou srozumitelně 

interpretovány; u volných výpovědí respondentů komentář studenty chybí. V práci chybí 

alternativní vysvětlení u získaných volných výpovědí respondentů. V diskusi posluchačka 

přesvědčuje, že si je vědoma i slabších míst své práce. (20) 

 

Etické aspekty práce 

Při realizaci výzkumu nedošlo k ohrožení zájmů účastníků. Získávání potřebných informací bylo 

v souladu se základními etickými zásadami.(10) 

 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce 

Práce je zaměřena na významný lékařský problém a poznatky mohou být využity v praktickém 

přístupu ke skupině pacientů s dg. diabetes mellitus. 

Práce má 52 stran textu, 5 stran příloh na 7 stranách. Autorka uvádí 21 monografií a 

časopiseckých článků, 2 české  internetové zdroje, 4 bakalářské práce  a 4 internetové zdroje 

zahraniční. Výsledky jsou zpracovány do 12 tabulek a grafů. 

Práce je vhodně členěna, má přiměřený rozsah. Je psána srozumitelně bez gramatických chyb 

a překlepů. Studentka má určité rezervy v odborném jazyce. (8) 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  velmi dobře (64 bodů) 

 

Práci doporučuji  k obhajobě. 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 



Respondenti vašeho zkoumaného souboru uvedli ve svých volných výpovědích řadu 

doporučení pro nemocné se stejnou diagnózou. Která z nich považujte, na základě vlastních 

zkušeností, za zásadně důležitá. 
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