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Posudek 
Volba tématu 
Autorka si zvolila téma, které je poměrně široké a stále aktuální. Ve své práci se zaměřila na 
roli rizikových faktorů a dietních opatření před a v průběhu těhotenství pro vznik gestačního 
diabetu (GDM). Pokusila se tedy identifikovat možné rizikové faktory, které by mohly hrát 
roli nejen na vzniku, ale i progresi gestačního diabetu. Dílčím cílem bylo ukázat míru 
informovanosti žen o problematice tohoto onemocnění. Důležitost tématu ukazují data 
aktuálního výskytu v populaci, kdy podle nových kritérií screeningu byla vyhodnocena 
prevalence GDM u téměř 18 % žen. Diagnóza GDM má význam v časném poporodním 
období novorozence, kdy hrozí bezprostřední perinatální komplikace a pro matku mj. zvyšuje 
riziko vzniku DM 2. typu a makrovaskulárních komplikací diabetu.  
 
Teoretická část 
V teoretické části je shrnuta problematika všech typů diabetu se zaměřením na problematiku 
GDM. Teoretická část je přehledně členěná. Abstrakt odpovídá obsahu práce. Zpracování 
literární rešerše, práce s literárními prameny a informačními zdroji je správná, citace jsou 
uváděny správným způsobem a jsou aktuální. Úroveň jazykového zpracování je velmi dobrá, 
anglicky zpracovaný abstrakt je srozumitelný. Úroveň teoretické části je velmi dobrá a tato 
část je pečlivě zpracovaná.   
 
Empirická část 
Hypotézy a cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně. Metodou použitou při řešení 
práce bylo kvantitativní zpracování dat pomocí anonymního dotazníku. Dotazník hodnotil 
dvě skupiny respondentek a to s diagnózou těhotenské cukrovky a bez tohoto onemocnění. 
Zvolená metoda je přiměřená. Soubor respondentů je poněkud limitujícím pro daný typ 
práce, také soubor není optimálně definovaný, není patrná jasná selekce. Autorka popsala 
dosažené výsledky, možnosti jejich praktického využití a snaží se je logickým způsobem 
interpretovat, ale pravděpodobně nepřináší nová zjištění. Oceňuji, že zmiňuje limitace 
dotazníkových průzkumů. Statistické zpracování a vyhodnocení dat uskutečněné pomocí 
programu MS Excel má rezervy a dokázal bych si představit vhodnější cestu. V tabulce 
základní charakteristiky obou porovnávaných kohort by mohla být uvedena širší 



charakteristika souborů, např. jedna z charakteristik je poměrně nelogicky uvedena následně 
ve formě grafu (dosažené vzdělání). Cíle práce byly splněny, výsledky jsou přehledně 
prezentovány použitím sloupcových či výsečových grafů. Role nutričních terapeutek při 
řešení a edukaci pacientek s gestačním diabetem bývá někdy podceňována, přitom 
adekvátní množství sacharidů, složení jednotlivých potravin jak je obecně známo je jedním 
z klíčových složek komplexního přístupu k pacientkám s diagnózou GDM. 
 
Přílohy   
Přílohami je dotazník s vyrozuměním etické komise. 
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). Má výbornou stylistickou úpravu, jazykově je správná a 
srozumitelná, bez překlepů a gramatických chyb. Obsahuje všechny formální náležitosti.  
 
Celkové hodnocení práce 
Bakalářská práce se zabývá hodnocením dietních opatření a vlivem rizikových faktorů u žen 
pro gestační diabetes mellitus. Práce sice nepřináší nové poznatky pro klinickou praxi, ale 
ukazuje na chyby a nedostatky jak na straně informovanosti pacientek, tak možný potenciál 
využití role nutričních terapeutek v terapii a prevenci GDM. Teoretická část je přehledná. 
Literární zdroje jsou recentní. Hypotéza a cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, 
výsledky jsou kvalitně prezentovány. V diskuzi autorka své výsledky logicky interpretuje a 
naznačuje limitace dané výběrem pacientů. Celkově je diskuze napsána dobře a 
srozumitelně. Závěr je napsán adekvátně a přehledně. Hlavním přínosem práce je poukázat 
na problematiku gestačního diabetes mellitus jako onemocnění, jehož manifestace je z velké 
části ovlivnitelná. Značná část ovlivnitelných faktorů se pak týká vlastní výživy a to nejen 
z kvantitativní, ale i kvalitativní stránky. Tuto část práce hodnotím jako nejdůležitější a je 
možné z ní vycházet při edukačních programech zajišťovaných nutričními terapeuty.  
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 
 
Jaké jsou limitace dotazníkových průzkumů, zejména otázek týkajících se dietních opatření? 
Jaké jsou možnosti ovlivnění výskytu gestačního diabetu vyjma dietních opatření? 
Je pozitivní efekt pravidelné pohybové aktivity na glykoregulaci podmíněn současnou redukcí 
hmotnosti? 
 
 
Praha, 20.5.2016 
 
Místo a datum vypracování                MUDr. Jan Šoupal 
posudku posuzovatelem     Podpis oponenta práce  
 


