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Posudek 

 

Volba tématu 

Téma je aktuální a vhodně zvolené vzhledem k studovanému oboru. 

 

Teoretická část 

Teoretická část zahrnuje popis diabetu mellitu, komplikace a možnosti inzulinoterapie. 
Podstatné části jsou v textu obsaženy. Struktura je místy chaotická, často nevyvážená, kdy 
některé pasáže jsou probrány velmi zběžně, až hovorovým způsobem (např. popis 
chronických komplikací diabetu), jiné jdou naopak do velmi jemných detailů, což ve spojitosti 
s mnohdy již neaktuálními informacemi vede k rozporuplným závěrům a dojmům. 
Dopodrobna jsou např. probrány postupy jak určit dávky při přechodu na flexibilní dávkování, 
kolik procent inzulínu mít jako bazální dávku, kolik procent inzulínu podat ke snídani, kolik 
k večeři, avšak tyto postupy jsou popsány i s již nepoužívanými typy inzulínů a bez důrazu 
na individuální potřeby pacientů. Mnohdy jsou pojmy nejasně formulované, není jasné, zda 
jde o pacienty s diabetem 1. nebo 2. typu, zda jsou myšleni pacienti celosvětově nebo v ČR, 
nově zachycení, nebo s již známou diagnózou.  

Autorka čerpá z monografií a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje sice s nejednotným formátováním, avšak správně. 

 

Praktická část 

Hypotézy zformulovány nebyly, cíle jen velmi zběžně. Z textu není jasné, zda jde o pacienty 
s diabetem 1. nebo 2. typu. Praktická část je spíše kratšího rozsahu, uvítal bych popis 
pacientů, vzhledem k tomu že pacientů bylo pět, bylo by zajímavé vědět, jakou léčbu měli do 
té doby, jak se změnilo dávkování inzulínu, hmotnost, zda došlo po přechodu na flexibilní 
dávkování inzulínu k hypoglykémiím nebo jiným komplikacím. 

V závěru autorka popisuje výsledky jako pozitivní, ve výsledcích jsou uvedeny nižší hodnoty 
glykémií i glykovaného hemoglobinu. Jde však o velmi malé snížení hodnot, není uvedeno, 



jestli je snížení statisticky významné. V praktické části se nepopisují dietní změny, které 
pacienti měli podstupovat, ač by se tak z názvu práce mohlo čekat. 

Diskuse je střídmá, bez nadbytečných dojmů.  

Závěr je formulován poměrně logicky, flexibilní dávkování inzulínu je uzavřeno jako 
jednoznačný přínos, není zřejmé, pro které typy pacientů je tento typ léčby vhodný a zda 
mohou nastat nějaké komplikace. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou odpovídající. 

 

Formální zpracování práce  

V textu je mnoho chyb. Chyby pravopisné i vyloženě hrubky, často jsou dvě slova spojená 
bez mezery. Větná skladba je často chaotická, formátování textu je nejednotné, často se 
vyskytuje více fontů a velikostí písma v jednom odstavci. Některé odstavce mají zcela špatně 
naformátované háčky a čárky. Práce nepůsobí dojmem, že by byla po sepsání ještě 
přečtena. 
 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. I přes zejména 
formální nedostatky má práce svůj smysl a popsala způsob přechodu pacientů z fixního na 
flexibilní dávkování, což pro některého budoucího čtenáře může mít přínos. 
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