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Doplňující komentář:
Diplomová práce zpracovává téma, které je aktuální z hlediska screeningu pacientů s DM
v běžné populaci a jejich pohybových či sportovních návyků.
Teoretická část práce je poměrně pečlivě zpracována, praktická část však ne zcela optimálně
využívá tyto zjištěné podklady.
Forma zjišťování výzkumných dat metodou anketního šetření je obecně riziková z pohledu
validity zjištěných dat a i v této práci nacházím toto negativum.
Na práci pozitivně hodnotím její zaměření, kdy propojuje teorii s životním stylem pacientů,
nicméně bych uvítal konkrétnější a specifické výstupy v kapitole Diskuse a Závěr..
Pozitivně hodnotím samostatnost a přístup kandidáta při řešení závěrečné práce.
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