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Posudek 

 

Práce je na aktuální téma zohledňující nové metody edukace pacientů s diabetem 1. typu. 
Zpracování je kvalitní a kladně hodnotím praktický klinický výstup, kdy autorka prokázala 
přínosný vliv provedených edukací nejen na kompenzaci, ale také na kvalitu života pacientů. 
Struktura práce je logicky členěna, rozsah teoretické i praktické části je odpovídající. Autorka 
pracovala převážně samostatně a proaktivně, s významným vlastním přínosem k designu 
práce.   

 

Volba tématu 

Autorka má zájem o edukace v diabetologii a nové metody v této oblasti, proto je téma 
vhodně zvolené. Vzhledem k postupnému rozšiřování uvedených metod mezi pacienty 
s diabetem je toto téma aktuální a nyní i v budoucnu prakticky využitelné. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografií a článků českých i zahraničních autorů, použité zdroje autorka 
cituje správně. Struktura teoretické části je logicky členěna do kapitol a podkapitol, které 
respektují zvolené téma. Pozornost je v teoretické části správně zaměřena na diabetes 1. 
typu a edukace. Formulace autorky jsou adekvátní a po formální i jazykové stránce pro 
požadavky bakalářské práce dostačující.  

 

Praktická část 

Autorka vhodně zvolila dotazníkovou metodu v kombinaci s analýzou laboratorních hodnot 
z nemocničního systému, jasně formulovala cíle práce i hypotézy, které následně v diskusi 
dostatečně okomentovala. K problematice vypracovala přehledné grafy a jasně 
okomentovala výsledky i formulovala závěry. Soubor pacientů byl definován povahou 
výzkumu, autorka správně popsala metodiku zařazování pacientů. Charakteristika souboru je 



uvedena v přehledných tabulkách. Délka přípravy dotazníku, sběru dat, zpracování výsledků 
a vypracování rukopisu byla přiměřená. 

 

Přílohy  

Bakalářská práce obsahuje přehledné tabulky, grafy a přílohy. Autorka správně vyžádala 
k prováděné studii souhlas Etické komise, součástí příloh je i jmenovaný dotazník, ostatní 
přílohy jsou adekvátní a zpracované v odpovídající kvalitě. 

 

 

Doporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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