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

0-4
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Diabetes mellitus 1. typu je závažné onemocnění, jehož léčba klade vysoké nároky na znalosti a dovednosti jak
pacienta a jeho rodiny, tak i ošetřujícího personálu. Stoupající četnost tohoto onemocnění v dětské populaci a
dynamický vývoj léčebných možností činí téma diabetu aktuálním.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Ve zpracování tématu postupovala autorka vcelku samostatně, více konzultací bylo potřeba v teoretické části
práce.
Text je vypracován na základě výlučně české literatury. Literatura je citována nejednotně, v některých částech
textu postrádám citace.
Teoretická část práce je celkem přehledným shrnutím literálních údajů, je ale patrné, že s větší jistotou se
autorka pohybuje v tématech, ve kterých se může opřít o své vlastní zkušenosti.

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

2

Autorka si zvolila téma, které dobře zná se své každodenní praxe. V teoretické části se podrobně věnuje
problematice diabetu (anatomie a fyzilogie pankreatu, definice a typy diabetu, etiologie, patogeneze, klinický
obraz, diagnostika a terapie diabetu mellitu 1. typu), v následující praktické části zpracovává kazuistiku pacienta
s čerstou manifestací diabetu se zaměřením na ošetřovatelskou péči včetně práce s rodinou pacienta.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
1
dodržení publikační normy
Strukturování práce považuji za přehledné, její rozsah za přiměřený. Z hlediska prostoru věnovaného
jednotlivým částem práce mohl být poněkud potlačen teoretický úvod a více prostoru věnováno ošetřovatelské
problematice.
Stylisticky je práce přijatelná, i když je místy patrná formulační neobratnost.
Text obsahuje nezanedbatelné množství drobných chyb (interpunkce, záměna či vynechání písmen apod.), které
sice nebrání porozumění obsahu, ale zbytečně kazí celkový dojem z práce.
Body celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Shledáváte rozdíl mezi otci a matkami dětí s čerstvě diagnostikovaným
diabetem ve zvládání náročné situace úvodní hospitalizace?
Jakým způsobem lze podporovat samostatnost dětí s diabetem ve zvládání
základních sebeobslužných úkonů (měření glykemie, aplikace inzulínu)?
Jaká jsou specifika péče o adolescenty s diabetem mellitem?

Hodnocení celkem: doporučuji
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* 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

