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Volba tématu: 

Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma „Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu“. 
Náročnost zvoleného tématu hodnotím jako průměrnou.S ohledem na prevalenci diabetes 
mellitus v české populaci je zvolená problematika aktuální. Téma je spíše náročnější na 
teoretické poznatky, obtížnost odpovídá bakalářské práci.  

 

Teoretická část 

Teoretická část je členěna přehledně a logicky, studentka, použité zdroje cituje správně a 
úplně. Odborné  formulace odpovídají požadavkům na bakalářské práce.  Práce zahrnuje 
některé patofyziologické aspekty týkající se diabetu ve vztahu k ostatním složkám 
metabolického syndromu. 

 

Empirická část 

Studentka  jasně formuluje hypotézy práce, která byla založena na sběru a analýze dat 
získaných dotazníkovou metodou. Autorka si zvolila soubor pacientů a osob ze svého okolí. 
Práce přináší zajímavé výsledky, ukazuje na nedostatečnou informovanost  respondentů. 
Hloubka analýzy překládaných dat, podle mého názoru, odpovídá bakalářské práci. 
Studentka v diskuzi poukazuje na nutnost komplexního přístupu k prevenci diabetes mellitus 
2. typu z pozice nutriční terapeutky. Přínosem práce je poukázat na problematiku diabetes 
mellitus 2. typu jako onemocnění, jehož manifestace je částečně ovlivnitelná.  



 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací. 

Celkové hodnocení práce  

Autorka si za téma své práce zvolila aktuální problematiku prevence diabetes mellitus 2. 
typu. Uspokojivě zpracovala teoretickou stať o epidemiologii, patofyziologii, diagnostice  
diabetu a prevenci. Výzkumná část práce, založená na sběru a analýze dat získaných 
dotazníkovou metodou, přináší zajímavé výsledky a ukazuje v některých aspektech na 
nedostatečnou informovanost osob v riziku vzniku diabetes mellitus 2. typu. 

Práce odpovídá požadavk ům kladeným na bakalá řskou práci. 

Doporu čuji práci k obhajob ě. 

Práci klasifikuji stupn ěm výborn ě. 
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