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 Studentka Kristýna Pošustová předložila k obhajobě diplomovou práci s názvem Zkušenosti a 

znalosti učitelů základních škol o nemoci diabetes mellitus. Od začátku věděla, že se chce ve své DP 

věnovat problematice tohoto onemocnění, stejně jako tomu bylo i v BP. Po kratké rozvaze se 

rozhodla pro dané téma, které do určité míry vychází, navazuje a také ověřuje některé nečekané 

výsledky její BP. Tentokrát se zaměřila na zkušenosti a znalosti učitelů o nemoci diabetes mellitus, 

protože je přesvědčena o potřebnosti věnovat větší pozornost problematice diabetického žáka a 

učitele na základní škole. 

 

Teoretická část práce vychází dílem z původní rešerše BP, je však vhodně doplněna o 

problematiku legislativní úpravy začlenění diabetického žáka do výuky na ZŠ. Nechybí ani podrobnosti 

týkající se pravidel pro zapojení žáka s diabetem do hodin TV. Studentka pracovala velmi cílevědomě 

a trpělivě, dohledala všechny potřebné a relevantní údaje a ty nakonec velice přehledně zpracovala 

do výsledného výborně formulovaného textu s příslušnými literárními odkazy. Současně se důkladně 

věnovala přípravě výzkumné části práce, která se bohužel nemohla uskutečnit v původně 

plánovaném rozsahu. Přesto diplomantka získala hodnotné výsledky, které mohou být dále využity. 

 

Spolupráce se studentkou byla po cekou dobu příkladná a bezproblémová. Oceňuji 

především samostatnost, pracovitost a důslednost, s jakou přistupovala ke studiu literatury, k 

samotnému výzkumu, ke zpracování a vyhodnocení výsledků a nakonec i k napsání celého textu. 

Věnovala velkou pozornost i čas všem detailům, společné konzultace byly vždy efektivní a jasně 

posouvaly práci dopředu. Domnívám se, že tento zodpovědný přístup je na předložené DP vidět. 

Celková úprava, minimum chyb, formulační vyzrálost, logické členění a promyšlenost textu společně s 

kvalitním obsahem tvoří hlavní klady této práce. 

 

Práce prošla kontrolou na plagiátorství v systému Turnitin. 27% shoda je dána především 

využitím části textu BP a zdaleka nedosahuje povolevých 50%. 

 

Otázka k obhajobě: 

Zajímalo by mne, čím si vysvětlujete nezájem některých učitelů o školení zaměřené na problematiku 

DM. 

 

 

Závěr: 

 V předložené diplomové práci se autorka věnuje kromě jiného zkušenostem učitelů ZŠ s 

diabetickým žákem a schopnostmi učitelů poskytnout v případě potřeby takovému žáku správnou 



laickou první pomoc. Vzhledem k tomu, že DM není banální a lehké onemocnění, naopak za určitých 

okolností může ohrozit žáka na životě, považuji téma za zásadní a potřebné. Text splňuje po 

obsahové i formální stránce požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

 

 

 

V Praze dne 6.8.2020      MUDr. Michaela Malá 


