
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
1. lékařská fakulta 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN 
 U Nemocnice 1, Praha 2, 128 00 

 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce oboru Nutriční terapeut 
 
 

Název bakalářské práce: Dieta při gestačním diabetes mellitus 

Autor práce: Kateřina Svobodová 

Vedoucí práce: MUDr. Milan Flekač, Ph.D.   

Akademický rok: 2015/2016   

 

 

  
 

Posudek 
 
Aktuálnost a obtížnost tématu 
S ohledem na prevalenci gestačního diabetes mellitus v české populaci je zvolená 
problematika aktuální. Obtížnost odpovídá bakalářské práci. Studentka se zaměřila 
na roli rizikových faktorů a dietních opatření pro vznik gestačního diabetu (GDM). 
Pokusila se tedy identifikovat možné rizikové faktory. Dalším cílem bylo ukázat míru 
informovanosti žen o GDM. 
 
Teoretická část 
Teoretická část je členěna přehledně a logicky. Úroveň jazykového zpracování je 
velmi dobrá, část je pečlivě zpracovaná. Odborné  formulace odpovídají požadavkům 
na bakalářské práce. Autorka zmiňuje aktuální terapeutické možnosti. Práce 
s literárními prameny a informačními zdroji je správná, citace jsou uváděny správným 
způsobem a jsou aktuální. 
 
Empirická část 
Studentka  jasně formuluje hypotézy práce, která byla založena na sběru a analýze 
dat získaných dotazníkovou metodou. Cíle práce byly splněny, výsledky jsou 
přehledně prezentovány. Hloubka analýzy překládaných dat, podle mého názoru, 
odpovídá bakalářské práci. Diskuze kromě logických komentářů a zamyšlení nad 
získanými výsledky uvádí také možné limitace zvolené metody a rozsahu souboru. 
Studentka v diskuzi poukazuje na nutnost komplexního přístupu k prevenci. 
Přínosem práce je poukázat na problematiku gestačního diabetes mellitus, jehož 
manifestace je částečně ovlivnitelná.  
 
 
 



Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací. 
 
Celkové hodnocení práce  
Důležitost práce souvisí s rostoucí prevalencí GDM a významem diagnostiky a 
adekvátní komplexní terapií GDM nejen pro novorozence, ale i pro matku. Neklade si 
za cíl odhalit nové rizikové faktory, ale spíše poukázat na to, že značná část 
ovlivnitelných faktorů se  týká vlastní výživy a to nejen z kvantitativní, ale i kvalitativní 
stránky. Současně ukazuje na důležitost míry informovanosti těhotných o GDM.  
Práce je napsána přehledně a logicky, zpracování jednotlivých částí odpovídá 
stanoveným požadavkům. 

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně. 
 
Nemám otázky či připomínky k práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 23.5.2016 
 
Místo a datum vypracování   Podpis vedoucího práce 
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