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Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 8 % - nejedná se o plagiát

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Předložená práce je bohužel ovlivněna omezenými konzultacemi s vedoucí práce, což je odráží na její
kvalitě, proto uvádím ze strany vedoucího práce následující připomínky:
-

Sousloví Diabetes mellitus se skloňuje.
A anotaci a dalších částech práce studentka chybně uvádí pojem výzkum a výzkumné otázky.
Kapitola 2.3 (makrovaskulární komplikace diabetu) je pojednána v poměru k ostatním částem
práce stručně.
Celá teoretická část je rozsáhlá a tvoří téměř polovinu celé BP.
Poměr položek spadající ke stanoveným výzkumným otázkám je nepoměrný (k VO 1 spadá 15
položek, k VO 2 spadají pouze 3 položky z dotazníku).
V diskuzi studentka porovnává svá zjištění s jednou absolventskou prací a literaturou. Jistě by
bylo možno dohledat více výzkumů na podobné téma, se kterými by bylo možno diskutovat.
Absolventská práce (Králová, 2016) není uvedena v seznamu použité literatury.
S identifikačními položkami studentka nepracuje, sloužily pouze k popisu zkoumaného vzorku
respondentů.
Práci chybí praktický výstup.
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