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Volba tématu  

Autorka zvolila aktuální, zajímavé a úzce zaměřené téma, které může být významné pro klinickou praxi 

neboť incidence a prevalence diabetu neustále narůstá a jezdecký sport získává stále více příznivců. 

Cílem práce bylo zjistit, zda má parkurový typ jezdeckého sportu vliv na kompenzaci onemocnění cuk-

rovkou. Podle mého názoru je téma přiměřeně obtížné a odpovídá studijnímu zaměření autorky.  
 

Teoretická část  

Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné. Abstrakt a klíčová slova vystihují zaměření 

práce. V práci je použito celkem 64 citací, které jsou relevantní zvolenému tématu. Reference obsahují 

jak klasické monografie (Blair 2010, Ganonga 1997, Brože 2012), tak i internetové nejmodernější od-

borné publikace. Citace v textu jsou uváděny standardním způsobem, přehled literatury je seřazený 

podle abecedního pořadí příjmení prvního autora. Po formální stránce na nich neshledávám žádná po-

chybení. Myšlenky jsou v odborném textu formulovány jasně a srozumitelně. Jazyková úroveň textu je 

velmi dobrá po stránce stylistické i pravopisné.  
 

Praktická část  

Studie obsahuje 6 hypotéz, které jsou formulovány jasně, byť ne zcela jednoznačně. V metodice použila 

autorka dotazníkový průzkum a formu cílených rozhovorů. Použité metody jsou pečlivě a podrobně 

popsané a jsou přiměřené tématu práce. Počet probandek nebyl velký, ale tato skutečnost byla způso-

bena úzkým tematickým zaměřením. Kapitola Výsledky má logickou strukturu, grafická dokumentace 

ve formě 7 grafů a 5 tabulek výstižně ilustruje zjištěná fakta. Diskuse je fundovaná, dostatečně obsáhlá 

s mnoha odkazy na odborné práce podobného zaměření.   
 

Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi:  

prevalence diabetu v naší populaci stále stoupá, již atakuje desetiprocentní hranici. S spolu s diabetem 

se vyskytují i další komplikace zdravotního stavu především v podobě inzulinorezistence, akcelerace 

aterogenního procesu, špatné hojivosti ran díky mikroangiopatii atd. Otázka kompenzace glykémie při 

jezdeckém sportu hraje velmi důležitou roli zejména při předcházení hypoglykemických stavů. U dia-

betu má na hladinu krevního cukru vícero často protichůdných vlivů a je obtížné rozpoznat, který z nich 

aktuálně dominuje, zda např. stres nebo vliv pohybové aktivity. 
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Formální zpracování práce:  

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací (Opatření 

děkana 1. LF UK č. 10/2000): Odpovídá požadovanému počtu stran. Celkově je stylistická úroveň velmi 

dobrá, k jazykové stránce rovněž nemám připomínek.  
 

Celkové hodnocení práce (6-10 vět)  

Autorka zaměřila svoji diplomovou práci na to, zda má pohybová aktivita při jezdeckém sportu. Na DP 

oceňuji její logickou stavbu, přesné formulace a rovněž srovnání vlastních výsledků s odbornými pra-

meny současného stavu vědění v kapitole Diskuse. Počet citovaných odborných prací (64) svědčí o tom, 

že autorka se dobře orientuje v dané problematice. Studentku neodradilo od získávání co nejaktuál-

nějších statistických údajů o diabetu ani to, že na ÚZISu po ní vyžadovali potvrzení že je mojí 

diplomantkou. 

 

Míra shody s jinými pracemi:   < 5% 
 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.  
 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě  
 

Práci klasifikuji stupněm:   VÝBORNĚ  
 

Otázky a připomínky k obhajobě práce:  

• Prof. Haluzík (2013), náš přední diabetolog, stanovil kritéria pro započetí sportovní aktivity podle 

předstartovní hladiny krevní glukózy.  

• Velmi zajímavá jsou Americká federální guidelines  (2008) pro stanovení dostatečného objemu 

sportovní aktivity u pacientů s diabetem, která doporučují energetický výdej 500-1000 

MET*min/týden.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 4.6.2020                                                              .......................................................... 
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