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Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou diabetes mellitus 1. typu (dále jen 

DM), tedy chronickým metabolickým onemocněním s neznámou etopatologií a celoživotním 

průběhem nemoci. Klade si za cíl popsat nejnovější poznatky o této chorobě. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Po obsahové stránce je práce velmi zdařilá o ucelená. Autorka se zaměřuje v jednotlivých 

kapitolách na popis onemocnění, diagnostiku, léčbu, komplikace a také na psychické a 

sociální aspekty DM, a rovněž na budoucí vývoj léčby DM. Práce je rešeršního charakteru, 

dostatečně odborně hluboká a díky tomu bez problémů plní svůj cíl – tedy shromáždit a utřídit 

dostupné informace o DM. Snad jen kapitolka o dědičnosti DM by mohla být trochu 

rozsáhlejší, neboť nových informací v tomto směru výzkumu je dneska hodně. 

Naopak jako velmi zdařilé považuji kapitoly z konce práce, zejména kapitoly 8. a 9. Pokud 

se v některých závěrečných pracích setkáváme s fenoménem, že autorům již ke konci práce 

jako by docházel dech, tak zde naopak jsou tyto kapitoly, alespoň pro mě, nejzajímavější. 

Autorka tak představuje další pohled na tématiku onemocnění DM, který bývá v čistě odborné 

lékařské, nebo genetické, literatuře omezen. Pohled na psychiku nemocného a jeho 

nejbližších, a její roli v léčbě DM. Rovněž výhled do budoucnosti (kapitola 9.) je zajímavou 

částí, a v této bakalářské práci v podstatě nahrazuje diskuzi. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je standardní a dobrá. Tabulky jsou velmi přehledné a povedené. 

V grafech někdy chybí popisy os (hlavně svislé osy y), takže chvilku trvá, než se čtenář 

zorientuje. Kvalita obrázků by mnohdy mohla být lepší, například u obrázků v přílohách. 

Přehled použité literatury rozdělila autorka do jednotlivých podkategorií, což trochu 

zhoršuje orientaci. Je pravda, že klasických zdrojů by mohlo být více, zejména těch 

zahraničních, primárních studií. Naopak internetové zdroje používá autorka správné, a kladně 

hodnotím nepoužívání žádných wikipedií a pseudo-odborných webů. Místo toho autorka 

čerpala například z webových materiálů Mayo Clinic – velmi správně. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Práce působí uceleným dojmem, odborně je na značně vysoké úrovni, a i úpravou splňuje 

požadavky KBES kladené na bakalářské práce. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1) Mohla byste vysvětlit princip genové vakcíny, kterou zmiňujete jako jeden z budoucích 

možných způsobů prevence DM? 

2) V kapitole o hyperglykémii uvádíte, že nebezpečné je každé její zvýšení nad 7 mmol/l. 

S tím bych nesouhlasil. Kolik bude mít zdravý člověk glykémii, když sní nějaký koláč a 
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zapije to oslazeným čajem? Dala by se definice hyperglykémie definovat lépe ve vztahu 

k rozvoji DM? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

 

Datum: 3. 6. 2013                                                            Edvard Ehler, v. r. 


