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

Diabetes mellitus I. typu je onemocnění dětského věku se stoupající incidencí, vyžadující celoživotní aplikaci 
inzulínu a dodržování zvláštního režimu. Je proto velmi důležitá vhodná ošetřovatelská péče zaměřená nejen na 
zvládnutí akutního stavu, ale i na sebepéči (u dětí s podporou a pomocí rodičů) a prevenci komplikací. 
Nezastupitelnou úlohu v péči hraje edukace. Jedná se tedy o velmi aktuální téma.
Studentka si téma vybrala na základě svých bohatých zkušeností s touto problematikou.

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

1

Studentka pracovala výhradně s českou literaturou, součástí práce je seznam použité literatury, ve kterém jsou 
drobné odchylky od národní citační normy. Literatura není citována jednotně. V textu jsou odkazy na literaturu, 
jen v některých místech se mi zdá, že chybí (např. s. 23).
Studentka potřebovala vedení, které se týkalo hlavně formálního zpracování. Konzultací se účastnila pravidelně 
a přicházela na ně připravená. Dané problematice studentka rozumí a velmi dobře se v ní orientuje, má však 
problémy s písemným zpracováním.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2

Studentka vypracovala práci na slušné úrovni.
V teoretické části se zabývá problematikou onemocnění. Popisuje anatomii i fyziologii pankreatu, definuje a dělí 
diabetes mellitus a podrobněji zpracovává diabetes mellitus I. typu (etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku, 
terapii, komplikace).
V praktické části vypracovala případovou studii čtyřletého dítěte s nově diagnostikovanou chorobou diabetes 
mellitus I. typu. Nejprve zpracovává lékařskou a ošetřovatelskou anamnézu a popisuje průběh onemocnění. 
Blíže se pak zabývá těmito problémy – riziko hypoglykémie nebo hyperglykémie, bolest v důsledku nemoci a 
deficit informací. Krátce se věnuje i dlouhodobé péči o dítě. Velmi oceňuji přehledně zpracovanou část týkající 
se edukace.
Poslední věta v diskuzi je pravděpodobně nedokončená, nebo tam vůbec nepatří.

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

1



Po formální stránce jsou v práci nedostatky. Celá práce není zarovnána do bloku. V některých místech jsou 
použity různé typy a barvy písma (např. s. 23, 24, 60), aniž by to mělo souvislost s obsahem textu.
V práci se vyskytuje množství drobných chyb (záměna velkých a malých písmen – např. diabetes mellitus I. Typu,
záměny písmen – např. Dzlevský), špatné použití mezer, interpunkčních znamének – např. 10hod.30 minut, 
tabulka č. 11., 2.4.3,; občas chybí písmenko – např. 3,3 mmol/, každé dvě hodin, střídání těchto mís).
Práce je pěkně strukturovaná.
Část klinická je většího rozsahu oproti části ošetřovatelské. Velmi malá část je věnována ošetřovatelským 
problémům.
Text vhodně doplňují obrázky, tabulky a přílohy. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Co považujete za nejvíce problematické při edukaci dítěte – diabetika a jeho 
rodičů v předškolním věku?
V práci se zabýváte i problémem výměnných jednotek. Jsou nějaké 
potraviny, které tam nejsou započítávány, resp. neobsahují žádné výměnné 
jednotky?
Děti s DM musí celoživotně dodržovat zvláštní režim. Můžete shrnout 
nejdůležitější zásady, které musí dodržovat? V kterém období mají děti 
největší problémy s dodržováním režimu?

Hodnocení celkem: Doporučuji

Návrh klasifikace práce: dobře

Datum:
13.6.2016

Podpis: Mgr. Petra Sedlářová

* 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




	

