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Posudek 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní.  

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

Volba tématu  

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako aktuální. Gestační diabetes je častou komplikací těhotenství a 
představuje významně zvýšené riziko následného trvalého diabetu.   

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně.  

Teoretická část  

Autorka čerpá z monografii a článků pouze českých autorů. Použité zdroje autorka cituje 
správně.  

Formulace autorky jsou adekvátní a srozumitelný. Jazyková výbava a způsob vyjadřování 
autora jsou pro požadavky bakalářské práce dostatečné.  

Teoretická část je však zbytečně obsáhlá – není účelem bakalářské práce nutričního 
terapeuta přepisovat do detailů doporučené postupy lékařské péče o gestační diabetes 
včetně detailů farmakologické léčby spolu se studiemi, které porovnávají různé 
farmakologické přístupy. Je v pořádku, pokud se teoretická část zabývá především výživou – 
v souladu s oborem studia.  

V této části se objevilo několik chyb a nepřesností – např. varování před živočišnými a 
ztuženými tuky, které se mají nahradit rostlinnými tuky – ztužené tuky jsou ale současně 
rostlinné. Jako esenciální je zmíněna kyselina arachidonová. Esenciální je však pouze její 
prekurzor, kyselina linolová. Té je však v obvyklé stravě zpravidla dostatek až nadbytek, 
výživová doporučení by měla být namířena zejména na zvýšení příjmu n-3 mastných kyselin. 
Jako zdroj bohatý na železo je nesprávně uvedeno mléko a mléčné výrobky. Ty jsou však na 



železo chudé a jejich konzumace by navíc měla být oddělena od suplement železa, protože 
snižují jeho vstřebávání. Ketolátky v moči těhotné ženy zpravidla nejsou známkou podvýživy 
plodu. V části o prevenci DM 2. typu autorka uvádí, že konzumace cukru nehraje žádnou roli 
v rozvoji diabetu. S tím nelze souhlasit, řada studií doložila souvislost zvýšené konzumace 
cukru, zejména ve formě sladkých nápojů a džusů, s rozvojem diabetu. Roli hraje 
nadbytečný kalorický příjem ve formě cukrů i negativní vliv zvýšeného příjmu fruktózy.  

Praktická část  

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny.  

Metoda řešení předkládané práce byla založena na retrospektivní analýze dat – výsledků 
vyšetření OGTT po porodu a anamnestických údajů sledovaných pacientek. Použitá metoda 
řešení byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. Zkoumaný soubor pro potřeby 
bakalářské práce byl dostatečný.  

V úvodu byla zmíněna statistická analýza dat – ve výsledcích jsou však uvedené jen 
četnosti, nikoli statistická významnost, což je pod pojmem analýza zpravidla myšleno. 
Statistická analýza ale není nezbytnou součástí bakalářské práce. V různých částech textu 
jsou také uvedeny nejednotné cut-off hodnoty pro prediabetes, konkrétně pro hodnotu 
glykémie ve 120. min – na několika místech 7,9-11,0 a jinde 7,8-11,0. V části o kontrolním 
OGTT po porodu jsou jako cut-off hodnoty uvedeny 5,6 nalačno a 11 – tedy kombinace 
prediabetu a diabetu. 

Ve výsledcích chybí data týkající se výskytu rizikových faktorů u pacientek s pozitivním 
OGTT po porodu – jsou jen rámcově zmíněna. Závěr práce tak působí nedodělaným 
dojmem. 

Diskuse je velmi stručná a s ohledem na zajímavé výsledky mohla být obsáhlejší.  

Závěr je formulován logicky a přehledně.  

Celkově bylo téma práce zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni 
bakalářské práce.  

Přílohy         

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě.  

Formální zpracování práce  

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských a 
diplomových prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň práce je 
vyhovující.  

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  

Doporučuji práci k obhajobě.  

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

V Praze dne 29. 5. 2019       Hana Krejčí  


