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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Kamila Slavíková zpracovala práci na téma „Edukace diabetika v prevenci syndromu 

diabetické nohy“ se zaměřením na znalost a dodržování preventivních opatření samotnými diabetiky  

a na způsob edukace. Další oblast hovoří o tom, jakou pozornost věnuje diabetolog/podiatr nohám 

diabetika při návštěvě v ambulanci. Teorii studentka zpracovala přehledně. Výzkumné šetření 

uskutečnila pomocí dotazníku vlastní tvorby. Studentka si zvolila téma, jehož problematika je v praxi 

stále opomíjena a následky jsou velmi vážné (procento amputovaných pacientů, kvalita života). 

Studentka pracovala pečlivě a svědomitě, na konzultace chodila vždy připravená, spolupráce byla 

výborná. Praktickým výstupem práce je edukační materiál/leták pro pacienty.  
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