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Posudek 

 

Volba tématu 

Autorka se v práci zabývá pacienty s diabetes mellitus 1. typu (T1DM) a možností 
využívat počítání sacharidů a flexibilní dávkování inzulinu jako strategii pro zlepšení 
pacientovy kompenzace. Cílem bakalářské práce je průzkum četnosti využívání 
počítání sacharidů a flexibilního inzulinového režimu pacienty s T1DM a zhodnocení 
vlivu na jejich kompenzaci na základě hodnot HbA1c. Vzhledem k tomu, že je trvalá 
snaha odborníků k zavedení flexibilního režimu inzulinu do terapeutické praxe 
hodnotím toto téma jako velmi aktuální a v léčbě T1DM podstatné.  
 
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení považuji za adekvátní. 

 

Teoretická část 

Teoretická část je členěna přehledně a logicky. V této části autorka popisuje obecné 
informace o DM 1. typu. Rozděluje jednotlivé typy DM a dále se konkrétněji zaměřuje 
na T1DM – komplikace, léčbu a edukace. Autorka správně popisuje roli nutričního 
terapeuta v léčbě DM. 
Autorka čerpá z monografií a článků českých i zahraničních autorů. Citace jsou 
uvedeny správně a úplně. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro 
požadavky bakalářské práce dostatečné. 

 

 

 

 



Praktická část 

Formulace cílů práce:  
Autorka jasně formulovala cíl práce. Cílem práce byl průzkum četnosti využívání 
počítání sacharidů a flexibilního inzulinového režimu pacienty s T1DM a zhodnocení 
vlivu na jejich kompenzaci na základě hodnot HbA1c. Pro výzkum bylo stanoveno 5 
hypotéz. 
 

Užité metody výzkumného šetření:  
Byla využita kvantitativní metoda výzkumu pomocí dotazníkového šetření. Primární 
záměr autorky pro získání dat bylo použití tištěné formy dotazníků, ale vzhledem 
k epidemiologické situaci autorka využila též vyplnění elektronického dotazníku. 
Tento postup z metodologického hlediska považuji za správné.  
 

Charakteristika zkoumaného souboru:  
Celkový počet respondentů v dotazníkovém šetření byl 88, pro bakalářskou práci 
tento počet vnímám jako dostatečný. Počet respondentů dle pohlaví byl relativně 
rovnoměrný, lišil se pouze počet jednotlivých probandů ve věkovém rozdělení a 
mírně také dle nejvyššího dosaženého vzdělání.   
Výsledky sběru dat jsou znázorněny pomocí grafů/tabulek a současně doprovázeny 
komentářem. 
  

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Práce se zabývá velmi aktuálním tématem na poli diabetologie. Bakalářská práce 
přináší zajímavé poznatky v dané oblasti a problematiky. Dotazníkové šetření 
bohužel ukázalo, že více jak 30 % respondentů nikdy neabsolvovalo nutriční 
edukace, ačkoliv je diabetologické centrum 3. interní kliniky VFN v Praze bezplatně 
nabízí. Co naopak shledávám jako pozitivní je to, že u obou pohlaví více jak 60 % 
respondentů využívá ve své léčbě flexibilní dávkování inzulinu.  
Výsledky dále potvrdily, co je již z odborné literatury zřejmé, že nejlépe 
kompenzovaní pacienti, jsou ti, kteří počítají sacharidy praktikují flexibilní dávkování 
inzulinu. Naopak pacienti nepočítající sacharidy a nepraktikující flexibilní dávkování 
jsou neuspokojivě kompenzovaní nebo dekompenzovaní. Výsledky odpovídají 
stanovenému cíli práce a výzkumným otázkám. 
 

Úroveň diskuse: 
V diskusi autorka víceméně opakuje výsledky dotazníkového šetření. Postrádám 
srovnání s podobnými výzkumy/pracemi. 

Přílohy  

Grafická dokumentace a přílohy:  
Bakalářská práce obsahuje 3 přílohy. Z toho nejstěžejnější pro získání dat je 
dotazník, jehož papírová i elektronická podoba byla podkladem pro praktickou část 
práce. Zpracování dotazníku je přehledné, strukturované, studentka volila vhodné 
možnosti typů odpovědí. Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
 

Formální zpracování práce: 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací (Opatření děkana 1. LF UK č. 10/2000). Text je přehledný a 
logicky členěný. Po jazykové stránce je práce na dostatečné úrovni s minimem 
gramatických či stylistických chyb.  



Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm: výborně velmi dobře      dobře       neprospěl/a 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
1. Jaký by podle Vás měl být ideální postup ke zvyšování motivace pacientů v 

absolvování nutričních edukací? 
2. Jak často by podle Vás mělo docházet k reedukaci počítání 

sacharidů/flexibilního dávkování inzulinu? 
3. V dotazníkovém šetření pokládáte respondentům otázku, zda se změnila jejich 

hmotnost po zahájení počítání sacharidových jednotek. Jaký výsledek šetření 
přineslo? Domníváte se, že zavedení flexibilního dávkování inzulinu má vliv na 
změnu hmotnosti pacienta? 

 

V Praze dne 12. 5. 2021 
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