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Posudek 

 

Bakalářská práce je logicky členěna a její struktura je racionální a adekvátní. Abstrakt a 
klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Úloha nutričního terapeuta při edukaci pacientů s diabetem je velmi významná, přitom často 
vlivem časových či personálních důvodů dosti opomíjená. Snahu o objektivizaci významu 
osobní edukace v ambulantním zdravotnickém zařízení považuji za velice přínosnou. 

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím velmi kladně. 

 

Teoretická část 

Teoretická část charakterizuje podrobněji diabetes jako takový, jeho komplikace a základy 
léčby, zároveň uvádí možné postavení nutričního terapeuta v léčebné péči. V další části práce 
jsou uvedeny teoretické základy samotné edukace. Členění teoretické části je logické a 
ucelené.  

Autor čerpá informace nejen z českých monografií, ale na poměry bakalářské práce i z mnoha 
zahraničních odborných článků, často z recentní doby. Použité zdroje pak cituje správně.  

Formulace autora jsou adekvátní, podobně i  jazyková výbava a způsob vyjadřování autora 
jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Praktická část práce byla založena na intervenci jednotlivých pacientů s diabetem, a následně 
na vyhodnocení efektu této intervence pomocí opakovaného dotazníkového šetření. Výzkum 
probíhal v ambulancích 3. interní kliniky VFN. Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům 
práce zvolena vhodně. 



Autor v průběhu řešení této práce prokázal velmi vysoké nasazení a elán, neboť sehnat 
v období covidové pandemie reálný vzorek 52 pacientů, nebylo jednoduché.  

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na položené otázky podává autor v závěru 
odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Dosažené výsledky potvrdily, že individuální 
edukace nutričním terapeutem má výrazně lepší výsledky ve všech zkoumaných aspektech 
než edukace papírovou brožurkou.  

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá, zohledňuje i případný bias při výběru pacientů 
k dotazníkovému šetření. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno způsobem zcela odpovídajícím úrovni bakalářské práce. 

Hlavní přínos práce vidím v ověření významu nutričního terapeuta v ambulantním zařízení. 

 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové 
práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře      neprospěl/a 
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