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Aktuálnost tématu: téma dizertační práce je aktuální, řeší nepokryté potřeby pacientů 
diabetem a jejich edukátorů (lékařů i středního zdravotního personálu) v České republice

Zvolené metody: metoda tvorby validovaného dotazníku -  metoda Delphi, dále validace 
podle Mistríkova vzorce, hodnocení srozumitelnosti podle metody Kuder-Richardson

Výsledky a nové poznatky: byl vytvořen zcela nový validovaný dotazník pro potřeby 
hodnocení efektivity edukace pro pacienty s diabetem v ČR, s vysokou konzistencí a 
srozumitelností

Splnění stanoveného cíle práce: stanový cíl práce byl zcela splněn

Přínos pro praxi, případně další rozvoj oboru: nově vytvořený dotazník umožní sledovat 
efektivity edukace pacientů s diabetem v České republice, pomůže identifikovat oblasti 
s nedostatečnou nebo nedostatečně účinnou edukací, pomůže zlepšit proces edukace, její 
srozumitelnost pro pacienty a případně vést k novým edukačním postupům; ve svém výsledky 
má potenciál přispět je snížení na léčbu diabetických komplikací a ke zlepšení kvality života 
pacientů s diabetem

Plnění studijních povinností a publikační aktivita studenta: studentka mgr. Kristýna 
Šoukalová po celou dobu studia plnila své studijní povinnosti svědomitě a zodpovědně, 
publikovala výsledky své práce a prezentovala je na konferencích, publikační aktivita je 
dostatečná

Komunikace mezi studentem školitelem: mgr. Kristýna Šoukalová po celou dobu studia 
komunikovala se školitelem osobně, telefonicky i elektronicky a diskutovala otázky spojené 
s řešením dizertační práce na vysoké úrovni znalostí
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Mgr. Kristýna Šoukalová splnila veškeré studijní povinnosti, naplnila stanovený cíl dizertační 
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