
Posudek diplomové práce Magdaleny Halamové: "Problematika deprese u pacientů 
s diabetem mellitus - analýza Beckovy sebeposuzující škály deprese" 

Diplomová práce je zaměřena na depresi - na psychické onemocnění s vysokou prevalencí a 
incidencí v obecné populaci. Na jedné straně jde nesporně o ~ "tradiční" téma s dlouhou 
výzkumnou historií i rozsáhlými terapeutickými možnostmi a zkušenostmi, na druhé straně je 
tato problematika u somaticky nemocných vysoce současná, závažná a vyznačuje se 
interdisciplinárním a komplexním charakterem. Soustředění se na komorbiditu deprese -
diabetes - je mimořádně aktuálnÍ. 

Diplomová práce je přiměřeně rozsáhlá, má 107 stran textu, 9 stran citací odborné literatury a 
přílohu. Práce je přibližně v polovině tradičně rozdělena na teoretickou část, která je 
přehledně členěna na tři obsáhlé oddíly: diabetes me1litus z pohledu medicíny, dále 
psychosociální aspekty diabetu a deprese. Tématické okruhy jsou relevantní vzhledem 
k zaměření diplomové práce, přehledně strukturované a jsou zde zařazeny i oblasti, které se 
nepříliš často objevují v diplomových pracích (např. farmakoterapie deprese, studie týkající se 
biochemických faktorů, podílejících se na rozvoji onemocnění). Za velmi kvalitní považuji 
rozsáhlé citované původní prameny. 

Empirická část práce se týká sledování míry deprese měřené Beckovou sebeposuzující škálou 
u souboru 213 pacientů s DM 1.a 2.typu. Je součástí rozsáhlé výzkumné studie, věnované 
psychosociální problematice diabetu, ze které se diplomandka zaměřila na jednu její část. 
Prezentace výzkumného šetření (projekt, výzkumné otázky, užitá škála, výsledky) je velmi 
dobře strukturovaná a přehledná. To se týká zejména sledovaného vzorku, který je podrobně 
charakterizován v tabulkách, barevných grafech i verbálním shrnutí, i statistického zpracování 
a výsledků práce. Velmi zajímavým zjištěním je, že profil depresivních příznaků se liší podle 
typu diabetu. V práci nechybí diskuse nad získanými daty, včetně úvah o možném rozšíření či 
prohloubení šetření (zohlednění vzdělání, zaměstnání versus invalidita, délka trvání nemoci, 
samostatného sledování nemocných léčených inzulinovou pumpou atd). 

Citování literárních pramenů je adekvátní, včetně uvedeni ISSN/ISBN. Práce má velmi 
dobrou formální úpravu, je v ní 24 přehledných tabulek a 15 barevnách grafů. Přesto se 
diplomandka nevyvarovala některých (sice nepříliš četných, ale zbytečných) překlepů 
(antisepresiv s.39, etilogie s.46, kardivaskulární s.58, v polžce s.88, diabtu s.99, njníže s.102). 
V práci jsou i pravopisné chyby (pacienti vykazovaly, diabetici se nelišily atd). 

Diplomová práce působí "sevřeným dojmem, kdy se nerozbíhá do šířky", ale je důsledně 
orientovaná na zvolené téma. Sběru dat autorka věnovala značné úsilí i potřebný čas. 

Diplomandka pravidelně docházela na konzultace, ve kterých jsme práci velmi podrobně 
diskutovaly. 

Práce Magdaleny Halamové splňuje nároky kladené na diplomovou práci, nemám k ní 
podstatnější připomínky a doporučuji ji proto k obhajobě. 
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