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POSUDEK 

 
Volba tématu 
 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Autorka zvolila obsáhlý teoretický úvod, což svědčí o jejím zájmu o danou problematiku. 
Rozsah praktické práce odpovídá možnostem a četnosti, s jakou se nasazují senzory u 
pacientů s diabetem 1.typu. Pacientka studovala kazuistickou formou vztah mezi kontinuálně 
měřenou glykémií, stravovacími návyky a fyzickou aktivitou u pacientů s diabetes mellitus 
1.typu, což je téma poměrně obtížné.  
 
Aktuálnost tématu: 
Téma je aktuální a pro klinickou praxi velmi významné.  
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: 
Téma a jeho zpracování odpovídají požadavkům na bakalářskou práci.  
 
Teoretická část 

 

Struktura práce, logické členění (obsah): 
Struktura práce je logicky členěna a přehledná.  
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: 
Abstrakt vystihuje zaměření a obsah práce. Klíčová slova nejsou použita jak je zvyklé, autorka 
místo toho používá sousloví. Klíčová slova by měla být: Diabetes mellitus 1.typu, Pohybová 
aktivita; Hypoglykémie; Terapie inzulinem.  
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Referencí je hodně. Autorka čerpala jak z českých zdrojů tak i z cizojazyčných původních 
sdělení.  
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 
Odkazy jsou citovány správně. Jedinou výtku bych měl k nadužívání citací číslo 4 a 9. 
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Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 
Autorka používá nastudované informace přesně a adekvátně.  
 
Úroveň jazykového zpracování: 
Úroveň jazykového zpracování je dobrá. 
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti: 
Téma je velmi široké a náročné pojmout. Autorka prokázala dobrou orientaci v problematice. 
 
Praktická část 

 

Formulace výzkumé otázky, cílů práce: 
Autorka jasně formulovala cíle práce. Hypotézy jsou formulovány adekvátně zvolené metodě 
výzkumu.  
 
Užité metody výzkumného šetření: 
Autorka použila k hodnocení vlivu pohybové aktivity na glykémii, resp. potřebu inzulinu 
kazuistiky.  
 
Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce:  
Pacientům byla kontinuálně monitorována glykémie a pacienti si museli zapisovat jídelníček 
a nosit krokoměr. Vzhledem k náročnosti takovéhoto typu výzkumu na spolupráci pacienta se 
domnívám, že forma kazuistiky je adekvátní.  
 
Charakteristika zkoumaného souboru:  
Viz. výše.  
 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 
Přiměřené možnostem studenta bakalářského programu. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
O špatné spolupráci pacientů s takovýmto výzkumem svědčí i fakt, že ze 3 pacientů jen od 
jedné pacientky byla data kompletní. U zbývajících dvou pacientů chyběly informace o dávce 
inzulinu a v jednom případě data z kontinuálního monitorování glykémie. Tento fakt je 
v souladu s klinickou praxí a dá se říci, že je očekávatelný.  
Nicméně to ale znamená, že hypotézu H1 lze hodnotit pouze u Pacientky 1.  
Hypotéza 2 vůbec neplatí pro pacienta 3, který má problém s hyperglykémií, hypoglykémii 
neměl vůbec.  
Hypotéza 3 platí.  
U pacientů 2 a 3 autorka zcela opomíjí komentář tabulek pohybové aktivity a glykémií, např. 
že po pěší turistice měl pacient v noci s odstupem 10 hodin protrahovanou hypoglykémii. Jak 
jedl večer? Druhý den šel opět na výlet, ale zdá se, že si aplikoval menší dávku inzulinu, což 
ale vedlo k tomu, že měl naopak ve večerních hodinách hyperglykémii. Minimálně takovýto 
komentář by i u pacientů s nekompletními daty měl být.   
 
Vzhledem k malému počtu pacientů nelze výsledky zevšeobecňovat. Tento typ práce ale 
nemůže být primárně určen k testování hypotéze, ale k jejich generování.  
 
Úroveň diskuse: 
Přiměřená typu práce a získaným datům. Jen mi tam chybí diskuze limitací, které kazuistické 
získávání dat s sebou nese.  
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Splnění cílů: 
Autorka splnila vytčené cíle. 
 
Formulace závěru: 
Závěr shrnuje získaná data a zasazuje je do kontextu úprav dávek inzulinu u pacientů s DM 
1.typu věnujících se pohybové aktivitě.  
 
Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi: 
Práce ukazuje na obtížnou oblast edukace mladých pacientu trpících diabetem 1.typu.  
 
Přílohy 

 
Kvalita příloh: 
Desatero pro zápis do diabetického deníčku a vyplněné Diabetické deníčky každého pacienta. 
Není zřejmé, zda autorka Desatero sestavila sama nebo odkud čerpala.  
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materál: 
V přílohách nejsou grafy ani fotodokumentace.  
 

Formální zpracování práce: 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečnch 
prací (Opatření děkana č. 10/2000): 
Odpovídá, rozsahem bohatě překračuje požadovaný počet stran. 
 
Stylistická úroveň práce: 
Obecně je stylistická úroveň práce dobrá s minimem překlepů.  
V úvodu není vysvětlena zkratka DM1, která je vysvětlena až o stránku dále.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
Obrázky mají náležitou kvalitu, ale v textu na ně chybí odkazy. 
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 

Práce se zabývá aktuálním tématem. Je dobře zpracovaná. Na rozsáhlou teoretickou 
část navazují zajímavá empirická část ve formě kazuistik. Data jsou přehledně 
prezentována. Některá data z případů 2 a 3 by si zasloužila další rozvedení (viz. výše). 
V Souhrnu výsledků jsou zevšeobecňována nekompletní data získaná u 3 pacientů a 
tento fakt není diskutován.   

  
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře neprospěl/a 

 

V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
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Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

1. Při jaké glykémii byste pacientovi nedoporučila sportovat? 
2. Jaké potraviny jsou dle vás vhodné pro sportující pacienty s diabetem 1.typu?  
 
 
 
V Praze dne 17.5.2014 
 
Místo a datum vypracování      Podpis oponenta práce 

posudku posuzovatelem 


