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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená práce se zabývá velmi aktuální problematikou 
stravovacích návyků diabetické populace. Oceňuji jasný, stručný text a prezentaci práce na 
Studentské vědecké konferenci (SVK). Použitá metodika je adekvátní a poskytuje zajímavé 
výsledky.  
 
Mám drobné připomínky k formálnímu zpracování textu:  
1/Lépe by vypadalo zarovnání textu do bloku. 
2/V některých grafech jsou stejná data, jako v textu výsledkové části (grafy 1,2, 8,9). 
3/ Citace autorka uvádí až za konec věty označeným tečkou, zvykem je psát je před tečku. 
4/ Určité části textu, jako např. vysvětlení BMI by mělo být v metodice, nikoliv ve výsledcích 
(str.38). 
 
 
Poznámky k metodice: 
1/Chybí mi údaj, kolik osob odmítlo dotazník vyplnit. 
2/Není mi jasná interpretace "increased intake of…."  (str.44, 45) - opravdu se jedná o 
zvýšený příjem vlákniny, ovoce zeleniny atd.?Tato interpretace naráží na fakt, že dotazy 
nejsou pokládány ve smyslu: " Zvýšil/-a jste příjem vlákniny …v průběhu posledních 3 
měsíců?" Dotazy jsou podle mě směřovány na prevalenci zdravého stravování. 
 
 
 
 



Dotazy a připomínky: Ráda bych se zeptala na následující? 
 Nezjišťovala jste, zda kompenzace diabetu (dle hladin HBA1C) souvisela se stravovacími 
návyky? Jsou k dispozici literární data, která by prokazovala vztah kompenzace diabetu a 
skóre na dotazníku? 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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