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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá stále aktuální problematikou ošetřovatelské péče o pacienta s diabetem mellitem 
2. typu.

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

Autorka pracovala s velkým zájmem. Pracovala samostatně. Při zpracování své práce se opírala o 
poznatky z literatury, internetových zdrojů i vycházela z vlastní zkušenosti.
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 69 letého nemocného, který byl přijat 
ne interní oddělení pro dekompenzaci diabetu mellitu 2. typu.
V kazuistické části vychází studentka z modelu Marjory Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu
odebrala 1. den hospitalizace. Oš. anamnéza je přehledně a pečlivě zaznamenána. Stejně tak průběh 
hospitalizace je podrobně a dobře zaznamenán.
Studentka řeší a dále rozpracovává dva aktuální oš. problémy. Jedná se deficit vědomostí a dovedností 
v oblasti aplikace inzulínu z důvodu převodu nemocného na inzulínoterapii a riziko vzniku poruchy kožní 
integrity z důvodu základního onemocnění. Závěr práce tvoří dlouhodobá péče a diskuse. Zde věnuje 
pozornost jak vybraným problémům, tak základnímu onemocnění.
Práce je ve všech oddílech velmi dobře zpracována. Autorka umí propojovat teoretické znalosti 
se zkušenostmi sestry. V dané problematice se velmi dobře orientuje.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce má celkem 72 stran a 7 příloh. Je přehledně, čtivě psána. Vyskytuje se však zde i několik 
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překlepů a gramatických nepřesností.  Publikační normy jsou dodrženy.
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Jak probíhala edukace nemocného?
Jaké pedaogické principy pomáhají v edukaci nemocných ?
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