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Posudek 
 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod 
Aktuálnost tématu 
Výběr tématu a jeho obtížnost 
Originalita výběru tématu 

 
Téma je aktuální – diabetes mellitus (DM) je nejčastější metabolické onemocnění 
současnosti a s prodlužováním života se stále častěji setkáváme se seniory s touto dg. 
Problematika stravování u DM je také velmi důležitá – je to základní předpoklad dobré 
kompensace. Současné pojetí tématu (+ výzkumu) je vyhovující – forma získání informací 
pomocí dotazníku je praktická. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah) 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem 
Úroveň jazykového zpracování 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 
 
Práce je členěna na část teoretickou (23 stran), z toho je DM věnováno 19 stran a 
problematice seniorů 4 strany, praktická část má 34 stran, z čehož na interpretace hypotéz a 



diskuzi připadá 8 stran. Členění je logické, adekvátní je poměr teoretické a praktické části. 
Citace jsou dobře vybrané a správně užité, a to jak literární zdroje, tak internetové. 
Ovšem zcela nedostačující je jazykové zpracování – viz závěrečné hodnocení. 
Výtky obsahové: již v úvodu jsou nedostatečně zpracované kapitoly – např. ve zkratkách 
chybí některé z těch, které se v textu posléze vyskytují (mastné kyseliny – MK, syndrom 
inzulínové rezistence  - SIR) a hlavně: do zkratek měl jednoznačně být zařazen též diabetes 
mellitus (DM) – aby se potom v celé práci nemusel otrocky opisovat (navíc se v odborném 
textu častěji používá terminus diabetes mellitus jako nesklonný …) – celé práci by to výrazně 
pomohlo. 
V teoretické práci jsem už (jako při minulém posudku…) upozorňoval, že Nobelovu cenu za 
diabetes nedostali Banting a Best, ale Banting + Macleod (viz též např. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzulin). Adjektivum „mellitus“ ke slovu diabetes přidal již v r. 
1674 Thomas Willis (a ne Cullen – viz str. 13). 
Stran označení zvýšené glykémie na lačno se častěji používá termín IFG /impair fasting 
glucose/ než HGL /hraniční glykémie lačná??/.  Na str. 14 je chybně uvedená diagnostika DM 
– lačná glykémie má být do 5,6 (nikoliv „přesně“ 5,6) mmol/l, totéž u postprand. glykémie 
(do 7,8 mmol/l). 
Autory knih či textů je vhodné jmenovat s „hlavními“ tituly  (tedy např. na str. 28 psát prof.  
Svačina, nebo prof. Š. Svačina), nikoliv již „tituly za jménem“ – Dr.Sc., MBA (navíc u 
vedoucího práce MUDr. F. Nováka titul Ph.D. “ neuvedla vůbec !). 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky 
Formulace cílů práce 
Užité metody výzkumného šetření 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce 
Charakteristika zkoumaného souboru 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce 
Kazuistika, případová studie: výběr problematiky, cíl případové studie, výběr adekvátního 
případu, analýza a interpretace případu, přínos kazuistické metody pro obor 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití 
Úroveň a originalita diskuse 
Splnění cílů 
Formulace závěru 
Vlastní přínos k řešené problematice 
Originální řešení zpracovaného tématu 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi 
 
Výzkumná otázka je formulovaná dobře, jasně, užité metody šetření také. Výzkumná skupina 
je dostatečná, charakteristika  souboru je uvedena přehledně, zpracování dat na celkem 
dobré úrovni.  Nicméně údaj: „50% je polovina respondentů“ je zcela zbytečný… 
Ale v pokládaných otázkách na léčbu zcela chybí jedna kolonka: pacienti užívající zároveň 
tablety (PAD) a inzulín – v současné době dle doporučení pro léčbu by všichni pacienti při  
stanovení dg DM měli mít nasazen metformin (pokud  není kontraindikován)…. 
Diabetickou komplikací je diab. retinopatie, což ovšem není totéž co „porucha zraku“… 
Ve zpracování tabulek je vhodné zaokrouhlovat na celá čísla (zejména při celkovém počtu 
119 pac.) 



Graf č. 18 neodpovídá tabulce č. 24, ze které má vycházet – informováno bylo u SZ 70% a ZZ 
78%, v grafu je ale uvedeno u ZZ jen 30% !! 
Diskuze a závěry pro praxi jsou zpracovány na dobré úrovni (s výtkou na jazykové zpracování 
– viz dále)  
 
U některých tabulek chybí popisky (strana 41, 42), v některých tabulkách či textu chybí 
rozměr či jednotka (u TK Torr či mmHg - strana 19) 
 
Přílohy  
Kvalita příloh i grafická úprava jsou na velmi dobré úrovni 
 
 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010) 
Stylistická úroveň práce 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.) 
 
Tabulky i grafy jsou přehledné (kromě výše uvedeného grafu č. 18) 
Stylistická úroveň je neadekvátní bakalářské práci. Opakovaně dochází k „vychýlení z osy“, 
kdy věta končí zcela jinak, než začala, opakovaně chybí bazální shoda podmětu a přísudku 
(opakovaně v kapitole 3.9 – stránky 64-65). Nesprávně jsou užívaná zájmena (opakovaně a 
nevhodně např. který/á/é), nesprávně jsou používány čárky na oddělení vedlejších vět 
(např. po zvláště (str. 34)), nebo jsou použity krátké samohlásky místo dlouhých… - což 
velmi stěžuje „čtivost“ celé práce. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
 
Práce je adekvátně rozdělena, teoretická část (s výhradami viz výše) je velmi slušná, v části 
praktické jsou též nedostatky a chyby (viz dříve). Ale zejména  jazykově je práce 
zpracovaná zcela nedostatečně – viz výše. 
Interpretace hypotéz a závěry jsou ale na dobré úrovni (jasně formulované komentáře). 
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě 
 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně velmi dobře dobře   neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí: 
 
Jedná se o již o třetí „přepracovanou“ bakalářskou práci, ale stále obsahuje spoustu jak 
teoretických tak zejména jazykových nedostatků – je nutno přepracovat – opravit chyby. 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 



 
Zarážející je velké procento pacientů, kteří neví, jaký mají typ DM – čím si to vysvětlujete?? 
Proč si myslíte, že se málo využívá komunikace s nutričním terapeutem?? 
 
 
Praha, 9/1/2012                                                              MUDr. Tomáš Vařeka 
Místo a datum vypracování           Podpis oponenta práce 
posudku posuzovatelem       
 


