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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Adéla Klegerová zpracovala ve své bakalářské práci problematiku „diabetes mellitus 2 typu se 

zaměřením na výživu“. Téma je podstatné pro ošetřovatelskou praxi. Teoretická část práce je rozsáhlá, 

jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V úvodu práce studentka uvádí, že téma práce se tyká pacientu 

starších 65 let, ale průzkum je zpracován u pacientu již od 60 let. V celé práci studentka uvádí 28 zdrojů. 

Pracovala však s větším počtem zdrojů, jelikož zdroje, které využívá v diskuzi, na seznamu literatury uvedeny 

nejsou.  Odkazy na přílohy jsou na jiných stránkách, než uvádí autorka práce. Diskuze by mohla být více 

propracovaná.  

 Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C 

 

  

 

 

 

  

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Na str. 68 píšete že se nepotvrdil předpoklad, že diabetici s nižším vzdělaním budou méně 

informováni a nebudou dostatečně dodržovat diabetickou dietu v porovnáni s vysokoškolský 

vzdělanými lidmi. O jaký předpoklad se jedna? O tomto předpokladu v práci nepíšete. 

 

Jak byste chtěla, aby vaše výsledky práce byly využity v praxi? 
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