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Posudek 
 

Volba tématu 

Téma je velmi aktuální, plně odráží význam problematiky monitorace glykémií při pohybové 

aktivitě u nemocných s diabetes mellitus I. typu 

 

Teoretická část 

Práce je členěna logicky. Abstrakt sice obsahuje závěry, bohužel však chybí konkrétní data.  

Anglický abstrakt je slabý, s řadou chyb (např.  active movements  místo  physical aktivity, 

continuing monitoring glycaemia místo continuous  glucose monitoring a další). Teoretická 

část je zpracována poměrně kvalitně, použité zdroje jsou aktuální. V kapitole diagnostiky jsou 

však některé nepřesnosti. (není zcela jasné, z jakého důvodu je v rámci další lab. diagnostiky 

zmiňová pouze LADA, nikoliv obecně DM I.typu, stanovované protilátky nejsou pouze anti 

GAD atd). Kapitola genetiky je poněkud zavádějící,  to však může vyplývat z autorčiny 

formulační neobratnosti. Jinak lze teoretické části vytknout určité formulační nedostatky.   

 

Empirická část 

Hypotézy jsou formulovány jasně a srozumitelně. Grafické zpracování výsledků je výborné a 

přehledné. Výborně zpracované vyhodnocení glykémií a zhodnocení neadekvátních reakcí 

nemocné.   V tabulce č. 1. by bylo vhodné uvést i vstupní glykémii před cvičením. V kapitole 

„Metodika“ není uveden typ použité kontinuální monitorace. 

 

Formální zpracování práce 



Stylistická úroveň práce je průměrná. Grafické zpracování je výborné a přehledné. Vytknout 

se dají pouze některé stylistické výrazy. 

 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Problematika pohybové aktivity u nemocných s diabetes mellitus I.typu a správné reakce na 

plánovanou i neplánovanou zátěž je velmi aktuální. Vyhodnocení záznamů kontinuální 

monitorace glykémií, pohybové aktivity a nutričních záznamů je časově velmi náročné. 

Z práce je zřejmé, že autorka zvládla danou problematiku velmi dobře. Z výsledků je zřejmé, 

že pracovala samostatně. Je jen škoda, že nemohly být porovnány např. záznamy a reakce na 

zátěž u 2- 3 nemocných, i když je to do značné míry vysvětlitelné časovou náročností 

vyhodnocení.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

1. Jaké byly hodnoty glykémií před cvičením? (viz výše) 

2. Z jakého důvodu nebylo možné posoudit záznamy u více nemocných?  

3. Jaký typ sensoru kontinuální monitorace byl použit? 

 

 

V Praze 27. 8. 2015     MUDr. Jitka Kytnarová  

 
 


