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Posudek 

Tato práce je zaměřena na preventivní opatření při vzniku diabetu mellitu 2. typu. S ohledem na velký 
nárůst diabetiků v poslední době je daná problematika velmi aktuální, a proto je důležité se 
preventivním opatřením věnovat. Práce je logicky členěna, v teoretické části se studentka věnuje 
klasifikaci, epidemiologii, diagnostice a rovněž komplikacím, které se u diabetiků vyskytují. Praktická 
část byla založena na dotazníkovém sběru dat, který byl proveden přes internetový portál. 
Dotazníkové šetření bylo mimo jiné zaměřeno, zda je kladen větší důraz na zdravý životní styl či na 
farmakologickou prevenci. Práce obsahuje všechny náležitosti, abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce.  

 

Volba tématu  

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní. Téma hodnotím jako 
velmi aktuální, je středně obtížné. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá převážně z monografií a článků českých autorů, zahraniční autoři jsou v práci jen velmi 
zřídka citováni. Použité zdroje však autorka cituje správně. Formulace autorky jsou adekvátní pro 
bakalářskou práci. Teoretická část je velmi pěkně zpracována. Jazyková výbava a způsob vyjadřování 
autora jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné. 

 

Praktická část 

Studentka jasně formuluje hypotézy práce. Dotazníkové šetření bylo provedeno přes internetový 
portál. Celkem obsahovalo 24 otázek a ukázalo nedostatečnou informovanost veřejnosti o rizikových 
faktorech (hypertenzi, kouření) i menší povědomí respondentů např. o DIA výrobcích. Na všechny 
položené otázky podává autorka v závěru odpověď. Studentce bych vytknul hodnocení výsledků 
v koláčových grafech, které nejsou pro prezentaci dat vhodné. 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: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky:  

Jaký vliv má fyzická aktivita při prevenci diabetu mellitu? 

Jaký je Váš názor na nízkosacharidovou stravu v léčbě diabetu mellitu?  

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně 
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