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Posudek 

Volba tématu 

Autorka zvolila aktuální téma. Obezita a s ní spojené zdravotní komplikace se již dávno 
netýkají pouze pacientů s diabetes mellitus 2. typu, ale i osob s diagnózou diabetes mellitus 
1. typu. V posledních letech se jedná o problematiku, které začíná být věnována pozornost. 

Abstrakt a klíčová slova vystihují zaměření práce, abstrakt však zcela neodpovídá normě dané 
pro tvorbu abstraktu. Abstrakt není jasně členěn na úvod, cíl, metodiku, výsledky a závěr, není 
uveden popis zkoumaného souboru ani metodika sběru a vyhodnocení dat. Stejně jako v celé 
práci se i v abstraktu objevují gramatické a stylistické chyby. 

Teoretická část 

V teoretické části autorka představuje klasifikaci onemocnění diabetes mellitus, popisuje 
příznaky onemocnění, diagnostiku, akutní i chronické komplikace a léčbu. Autorka se 
v dostatečné míře věnuje rovněž oblasti výživy a pohybové aktivity. 
 
Celkový počet literárních pramenů hraničně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou 
práci. Autorka však s výraznou převahou využívá pouze několika literárních pramenů 
(nejčastěji Pelikánová, 2018, Zlatohlávek 2017), ostatní jsou využity vždy pouze okrajově. 
Jelikož je dostupnost zdrojů literatury s tématikou diabetes mellitus značná, autorka mohla 
provést jejich obsáhlejší rešerši. Autorka zvolila citační styl APA. Použité literární zdroje jsou 
v seznamu literatury citovány správným způsobem. Jazyková úroveň textu je nízká, v celém 
jeho rozsahu se objevují gramatické a stylistické nedostatky. Autorka rovněž používá dlouhá 
souvětí, která snižují přehlednost a srozumitelnost textu, což navíc komplikuje chybná 
interpunkce. Jednotlivé odstavce nemají vyvážený rozsah. 

Praktická část 

V praktické části práce si autorka kladla za cíl hodnotit u souboru pacientů s diabetes mellitus 
1. typu kompenzaci onemocnění s využitím parametru glykovaný hemoglobin, a to v 
souvislosti s dalšími zjištěnými daty: doba trvání onemocnění, způsob léčby, věk a BMI. 
Parametr BMI dále porovnávala s běžnou populací. Autorka si stanovila pět výzkumných 
hypotéz. Na formulované hypotézy autorka v závěru práce podává jasné odpovědi. Statistická 
metoda byla vzhledem k charakteru zkoumaných dat zvolena adekvátně. Stanovený cíl práce 
byl splněn. Grafická dokumentace v podobě tabulek a grafů výstižně ilustruje zjištěná fakta. 
Diskuze je dostatečně rozvinuta. Závěr je dobře formulován. Přestože byl výzkum veden dobře 



a autorka získala relativně kvalitní data, celková nedostatečná jazyková úroveň textu snižuje 
výsledný dojem.  

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana 1. LF UK č. 10/2010). Odpovídá požadovanému počtu stran. Stylistická i 
jazyková úroveň textu je na nízké úrovni. Grafická dokumentace je dostatečná, zahrnuje 17 
grafů a 22 tabulek. Rovněž je uveden seznam literatury a seznam použitých zkratek.  

Celkové hodnocení práce 

Jazyková a stylistická úroveň textu je nízká, objevují se četné gramatické chyby, stylistické 
nedostatky a nesprávná interpunkce, což výrazně snižuje celkovou kvalitu práce a odpovídá 
klasifikaci stupněm „dobře“. Výzkum provedený autorkou v rámci praktické části práce byl však 
proveden kvalitně a autorka dobře zpracovala získaná data. Z tohoto důvodu jsem se po 
dlouhé úvaze rozhodla pro celkovou klasifikaci stupněm „velmi dobře“. 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 

1. Domnívá se autorka, že se dostatečně dbá na edukaci pacientů s diabetes mellitus 1. 

typu ohledně důležitosti racionálního stravování a pohybové aktivity? Má diabetolog 

dostatečný časový prostor pro tuto edukaci? Jakou roli by v tomto mohl nebo měl 

zastávat nutriční terapeut? 

2. Autorka uvádí (str. 46), že byli pacienti z výzkumného souboru léčeni prostřednictvím 

inzulinové pumpy, inzulinových per či konvenčním režimem. Prosím autorku o 

vysvětlení, co v této souvislosti míní konvenčním režimem. 

3. Autorce doporučuji nechat veškeré své další texty projít jazykovou korekturou. 
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