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Posudek 

Práce je založena na anonymním průzkumu orientovaného na prevenci diabetes mellitus 2. 
typu. Dotazníkový průzkum byl proveden pomocí internetového dotazníkového šetření. 
Hlavním cílem bylo zjistit povědomí veřejnosti o dietních vlivech na diabetes mellitus 2. typu. 
Dílčí cíle zkoumaly, jaké je povědomí o celosvětovém nárůstu počtu osob s diabetem, zda 
respondenti považují cukr za příčinu vzniku diabetes mellitus 2. typu a zda přikládají větší 
význam v rámci prevence životnímu stylu či farmakologickým opatřením. Vznik polygenní 
choroby jako je diabetes mellitus 2. typu lze pomocí preventivních postupů zásadně 
modifikovat, a proto je důležité se na prevenci zaměřit a zvyšovat informovanost široké 
veřejnosti. Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. Obsahuje všechny 
podtstané náležitosti, abstrakt i klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní. Téma hodnotím 
jako velmi aktuální, jako středně náročné na získání dat a zpracování, je prakticky zaměřené. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje vesměs správně. Formulace autorky jsou adekvátní, ačkoliv v některých pasážích je 
způsob vyjadřování není úplně přiléhavý, obsahuje sporná tvrzení, ale v rámci bakalářské 
práce bych jej nepovažoval za zásadně problematický. Jazyková výbava a způsob 
vyjadřování autora jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Dotazníkové šetření bylo provedeno prostřednictví internetové stránky 
www.survio.com. Pomocí této stránky autorka vytvořila anonymní dotazník obsahující 24 
otázek, který následně distribuovala na sociální síti. Z prezentovaných výsledků vyplývá, že 
všeobecné povědomí respondentů ohledně prevence a hlavně dietní prevenci diabetes 
mellitus 2. typu je mnohdy nedostatečné či chybné (káva, dia výrobky). Výzkum byl sice 



proveden na malém výzkumném vzorku, a proto z dosažených výsledků nemůžeme 
generalizovat, ale je ve shodě s podobně koncipovanými průzkumy předešlých let. 
Stanovené cíle práce byly splněny. Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Závěr je 
formulován logicky a přehledně. Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem 
odpovídajícím úrovni bakalářské práce.  

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010).  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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