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Posudek 
 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce byl adekvátní. 
 
Aktuálnost tématu: Současná medicína se v mnoha svých oborech ubírá preventivním 
směrem a při vysoké prevalenci diabetes mellitus 2. typu v české populaci lze zvolenou 
problematiku označit za velmi aktuální.  
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je komplexní, kromě samotné diabetologie se 
dotýká i klinické obezitologie a patofyziologie tukové tkáně, dále oblasti metabolismu, nutrice 
a psychologie. Téma je jistě náročné na teoretické poznatky i správnou analýzu a interpretaci 
dat. Obtížnost odpovídá nárokům bakalářské práce. 
 
Originalita výběru tématu: Originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. Výzkum poslední 
doby ukazuje, jak významnou úlohu v prevenci diabetu 2. typu hrají nutriční vlivy, a to nikoliv 
pouze z kvantitativní, ale právě kvalitativní stránky.     
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah): Teoretická část je členěna přehledně a logicky 
(diabetes mellitus jako patofyziologická jednotka se všemi základními charakteristikami, 
obezita, prediabetes a obsáhlá část věnovaná prevenci diabetu).  
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce:  Abstrakt stejně jako klíčová slova obecně 
vystihují obsah práce. Ve výsledkové části abstraktu však chybí konkrétní číselné údaje a 
jakýkoliv stručný závěr z výsledků práce vyplývající. Abstrakt tedy vůbec nic neříká o tom, 
k čemu autorka práce nakonec dospěla.  
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Autorka ve své práci uvádí převážně přehledové zdroje českých autorů jak v odborných 
časopisech, tak monografiích. Je pozitivní, že vycházela i ze studia zahraniční literatury a je 
schopna si vybírat pro rešerši renomované zahraniční časopisy. V práci se však bohužel 
nacházejí opakovaně tvrzení, která nejsou ani správná, ani citačně podložená – viz níže. 
Jinak zvolený formát citací na každé stránce pod čarou posuzuji jako velmi zdařilý. 
Umožňuje okamžitou konfrontaci textu se zdrojem. Při rozsahu celé práce by bylo 



vyhledávání jednotlivých citací až na samém závěru a navracení se ke čtenému textu 
poněkud nepraktické. Závěrečné shrnutí použitých zdrojů pak dává na jednom místě ucelený 
přehled o použité literatuře. 
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: Zde lze jen vytknout chybění zdrojových údajů 
v teoretické části, jak bylo již zmíněno výše a blíže pak popsáno níže.  
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: Autorka využívá 
odborný jazyk většinou správně a vhodně. Nejsem si však jistá, zda rozumí pojmu 
„screening“ a stejně tak se domnívám, že pojmu „screening“ nerozuměli ani dotazovaní. 
Jinak formulace odpovídají požadavkům bakalářské práce.  
 
Úroveň jazykového zpracování: Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro 
požadavky bakalářské práce většinou optimální. Přesto lze stylisticky práci vytknout časté 
použití dlouhých souvětí. Pro lepší srozumitelnost je vhodné souvětí rozdělit do několika 
samostatných vět. Věty by neměly být uvozovány číslovkou. Tato chyba je v celé práci velmi 
frekventní, především ve výsledkové pasáži. Autorka nemá jasno v užívání mezery u 
vyjádření procent (5% = pětiprocentní, 5 % = pět procent) – je rozdíl, je-li použita mezera 
mezi číslicí a symbolem procenta (%) či nikoliv. V poslední řadě se v textu vyskytuje několik 
málo chyb v psaní y/i a také chyby v interpunkci.  

Náročnost tématu na teoretické znalosti: Téma je odborně náročné. Práce zahrnuje 
podrobné patofyziologické aspekty týkající se diabetu ve vztahu k ostatním složkám 
metabolického syndromu, nevynechává základy obezitologie a nutrice. Přesto lze vytknout 
několik chyb. Autorka píše, že klasifikace obezity dle BMI se řídí též podle pohlaví 
(konkrétně, že kritérium nadváhy u žen je posunuto oproti mužům) – cituji autorku: „U 
dospělých se považují za normální hodnoty BMI u mužů 20 – 25 a 19 – 24  
u žen“. Toto tvrzení je nesprávné, v textu není podpořeno ani citačním odkazem. Diagnóza 
nadváhy a obezity podle hmotnostně-výškového indexu (BMI, [kg/m2]) je na pohlaví zcela 
nezávislá. Naopak klasifikace % tělesného tuku podléhá závislosti na věku a pohlaví. 
Autorčino tvrzení (opět navíc nepodložené žádným zdrojem), že „Normálně by se měl podíl 
tuku na celkové hmotnosti těla pohybovat mezi  
20 – 25 % u mužů a 25 – 30 % u žen“, je nesprávné (na první pohled jsou uvedené hodnoty 
příliš vysoké, především pak u mužů, a neberou ohled na obecně platný trend zvyšujícího se 
poměru pasívní vs. aktivní hmota – tj. vzestup % tělesného tuku na úkor poklesu celkové 
masy svalové tkáně -  v závislosti na věku). Dále správná interpretace výsledků výzkumu 
agentury STEM z roku 2008 a 2011, mapující výskyt nadváhy a obezity v České republice, je 
taková, že fakt, že počet obyvatel s nadváhou a obezitou se za definované období významně 
nezvýšil, neznamená, že by takových osob ve skutečnosti nepřibylo, ale že nadváha a 
obezita jsou jednoznačně spojeny s vysokou mortalitou. V textu jsou dále uvedena 
diagnostická kritéria diabetu. Zde v prvním bodě chybně stojí, že diagnózu diabetu 
z náhodné glykémie > 11,0 mmol/l a přítomnosti typických symptomů diabetu je třeba dále 
ověřit odběrem nalačno z žilní krve po 8 hodinách lačnění. Dle současných guidelines České 
diabetologické společnosti (ČDS) je dg. diabetu u symptomatického pacienta (přítomnost 
typických příznaků) a náhodné glykémie ≥ 11,1 mmol/l jistá. Lačnou glykémií se diagnóza již 
neověřuje (pouze se kontroluje další vývoj onemocnění apod.). Autorka dále uvádí, že 
v České republice (ČR) se pro glykovaný hemoglobin (HbA1c) od roku 2011 používají 
jednotky IFCC v %. Pravdou je, že od 1. 1. 2012 se v ČR používají celočíselné hodnoty 
HbA1c v mmol/mol.  
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Na práci hodnotím kladně jasné vytýčení hypotéz a 
důslednou snahu na ně nalézt odpověď. 
 



Užité metody výzkumného šetření: Předkládaná práce je založena na sběru a analýze dat 
(mapování ovlivnitelných a neovlivnitelných diabetogenních faktorů s podrobným zaměřením 
na nutriční vlivy) získaných dotazníkovou metodou. Nebylo provedeno testování normality 
dat a rovněž nebyla ověřována jejich statistická signifikance. Dále vzhledem k tomu, že 
celkový počet jedinců v počítaném souboru (muži a ženy zvlášť) není větší než 100, je 
chybné uvádět relativní četnosti na desetiny procent. Místo toho je třeba je zaokrouhlit na 
celá procenta. 
 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Použitá metoda řešení byla 
vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru: Soubor není optimálně definovaný, není patrná jasná 
selekce. Autorka si zvolila jako cílový soubor pacienty obeztiologické ambulance a lidi ve 
svém okolí s hmotností v pásmu nadváhy a obezity. Neuvádí jinak žádná exclusion kritéria. 
Tímto se do testovaného souboru mohli dostat pacienti s již diagnostikovaným diabetem 2. 
typu (DM2). To ovšem popírá autorčin cíl zvolit respondenty k DM2 predisponované. Není 
tedy vůbec jasné, jak tazatelka identifikovala tyto osoby na začátku pokusu. Vlastní 
„predispozice“ k DM2 byla tedy nejspíše posuzována na základě přítomnosti vyšší než 
normální tělesné hmotnosti. Přesto byli testováni i 4 respondenti s BMI v mezích normy a 
zavedena kategorie „podváha“ (nakonec 0 respondentů ve zkoumaném souboru). Další 
kritéria, která identifikují osoby predisponované k DM2, jsou následně upřesněna rodinnou 
anamnézou DM2 v otázce č. 5 a komorbiditami jako je arteriální hypertenze či dyslipidémie 
v otázce č. 6. Přičemž u 42 % dotazovaných žen a 40 % dotazovaných mužů se v rodině 
diabetes vůbec nevyskytuje, tj. 50% genetická predispozice odpadá a tito jedinci, pokud jsou 
pro dg. DM2 predisponováni, tak jinými než genetickými faktory (nemusejí tudíž být 
predisponováni vůbec). Čili mělo by být jasné na začátku, která kritéria byla zvolena pro to, 
aby byla osoba do výzkumu zařazena (např. metabolický syndrom s vyloučením DM2 a 
nadváha a obezita dle BMI) a dále pak u takového probanda zkoumány nutriční vlivy. Nebo 
by měly být zvoleny osoby s nadváhou a obezitou bez DM2 a u nich zkoumány další 
predispoziční faktory pro rozvoj DM2 (obezita jako taková jistě predispozicí pro DM2 je – bylo 
by neobvyklé, kdyby u osob v pásmu obezity tomu jejich obvod pasu neodpovídal). 

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: Uvedený časový harmonogram 
je pro rozsah práce optimální.  
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: Práce přináší zajímavé 
výsledky, kudy se v prevenci diabetes mellitus 2. typu ubírat. Ukazuje na rezervy 
v informovanosti respondentů. Relevanci výsledků jistě snižuje absence statistických metod 
při jejich vyhodnocování.   
 
Úroveň a originalita diskuse: Diskuse podrobně shrnuje získané výsledky a odpovídá na 
zvolené hypotézy. Chybí v ní však hlubší analýza předkládaných dat.  Bylo by například 
zajímavé, podívat se na na spojitost pití kávy jako protektivního faktoru v prevenci diabetu a 
kouření jako faktoru významně proaterogenního. Rozděleno podle pohlaví - jak je vidět 
z výsledků výzkumu - ženy ve zkoumaném souboru pijí více šálků kávy denně než muži.  
Není jasné, jaká část žen a mužů při pití kávy též kouří (což je jinak poměrně obvyklé). 
Autorka se dále pozastavuje nad známým inverzním vztahem dosaženého vzdělání a tíží 
obezity v konfrontaci s vlastními výsledky. „Poněkud mě překvapilo, že největší skupina 
respondentů (žen i mužů) označila jako nejvyšší dokončené vzdělání variantu 
vysokoškolského vzdělání (33,9 % žen a až 41,9 % mužů), protože v odborné literatuře jsem 
se dočetla, že nadváha a obezita je spojována spíše s nižším vzděláním.“  Příčinou může být 



např. vysoký věk osob v souboru v době testování (u žen i u mužů spadalo nejvíce 
respondentů do věkové kategorie 61 – 70 let). 

Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly kompletně splněny. 
 
Formulace závěru: V závěru práce se shrnuje význam komplexního přístupu k prevenci 
diabetes mellitus 2. typu v kontextu s výsledky vlastního výzkumu. V některých odstavcích 
závěr kopíruje vlastní diskusi, mohl by být kratší. Nechybí vlastní zhodnocení problematiky 
s náhledem do budoucna z pozice nutričního terapeuta.  
 
Vlastní přínos k řešené problematice: Z práce vyplývá, že autorka pracovala velmi 
samostatně. Sama zvolila dané téma, pečlivě vypracovala preanalytickou i vlastní 
výzkumnou část.   
 
Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním 
způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi: Hlavním přínosem práce je poukázat 
na problematiku diabetes mellitus 2. typu jako onemocnění, jehož manifestace je z celé 
poloviny ovlivnitelná. Značná část ovlivnitelných faktorů se pak týká vlastní výživy a to nejen 
z kvantitativní, ale i kvalitativní stránky. Tuto část práce lze označit jako nejlepší a je jistě 
možné z ní vycházet při všech edukačních programech, které nutriční terapeuti zajišťují.   
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál: K práci není přiložena žádná 
fotografická dokumentace. 
 
 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): V souladu s pokyny 1. LF UK v Praze pro psaní 
diplomových prací by měl být abstrakt uveden až za obsahem práce. Dále by pak každá 
strana práce měla být formátována jako tzv. normostrana se 30 řádky a 1800 úhozy (což 
vesměs souhlasí), ale okraji nahoře 25 mm, vlevo  35 mm, vpravo 10 mm (autorka použila 
25 mm) a dole 15 mm (práce má 25 mm). V ostatních parametrech předkládaná práce 
normy a předpisy kladené na závěrečnou bakalářskou práci splňuje. 
 
Stylistická úroveň práce: Stylistická a gramatická úroveň vykazuje několik nedostatků 
popsaných výše v odstavci nazvaném „Úroveň jazykového zpracování“. Z větší části však 
odpovídá úrovni bakalářské práce.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, a to včetně připojených příloh. Jak sloupcové, tak koláčové grafy mají uspokojivý 
design.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 v ět) 
Autorka si za téma své práce zvolila aktuální problematiku prevence metabolického 
syndromu a především pak jeho nejzávažnější komponenty, diabetes mellitus 2. typu. 
Pečlivě a ve velkém rozsahu zmapovala teoretickou stať o epidemiologii, patofyziologii, 
diagnostice a léčbě diabetu ve vztahu k metabolismu jako celku. Shrnula teoretické podklady 
týkající se prediabetu a vyhledávání osob v riziku pro diabetes mellitus 2. typu. Věnovala se 
optimálně kapitole o vztahu nutrice a prevenci diabetu 2. typu v souladu s poznatky poslední 
doby. Dokázala vhodně formulovat hypotézy a prokázala zodpovědně snahu na ně v závěru 



hledat odpovědi. Teoretická část práce je přes drobné stylistické a gramatické nedostatky a 
absence zdrojů pro některá tvrzení zpracována způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. Výzkumnou úroveň práce snižuje malý důraz na definici souboru a další nejasnosti 
z toho vyplývající, stejně tak absence statistických metod k testování signifikace získaných 
dat.  
 
 
Práce odpovídá  / neodpovídá požadavk ům kladeným na bakalá řskou práci. 
 
 
Doporu čení / nedoporu čení k obhajob ě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupn ěm  výborně velmi dob ře  dobře       neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
 
Otázky a p řipomínky k obhajob ě práce (nutné): 

1. Víte, co znamená „pravidelný screening“? Jste si jistá, že v odpovědi na otázku č. 12 
nemocní pochopili její význam, když část z nich odpověděla, že u nich screening 
probíhá 4x ročně? U jakých osob konkrétně byste prováděla screening diabetu? 
 

2. Máte představu, kolikrát denně by se měl optimálně stravovat diabetik 2. typu? Liší se 
v tomto směru (doporučení) pacienti s diabetem 2. typu mezi sebou? Pokud ano, pak 
se je pokuste rozdělit na skupiny (např. podle užívané medikace) a povězte stručné 
schéma, co byste jednotlivým skupinám doporučila. 

 
3. Je pozitivní efekt pravidelné pohybové aktivity na glykoregulaci podmíněn současnou 

redukcí hmotnosti? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 31. 5. 2013 
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 
 


