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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce.

Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (problematika
diabetu I a II. typu). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce. Použila kvalitativní metodu šetření.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že v části empirické jde jen o komentované vyjádření
zjištěných slovních údajů, některá doporučení nemají oporu v
provedeném výzkumném šetření.  
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Konkretizovala cíl práce a její výstupy. Pokusila se porovnat vlastní
výsledky s jinými šetřeními v rámci ČR. Vyjádřila se k zapojení
dietní sestry/nutriční terapeutky do procesu kompenzace a k
fungování poradenských služeb pro nemocné diabetem mellitus.
Diskuze byla zaměřena na výstupy směrem k práci se žáky se
zdravotním znevýhodněním (nemocné diaberem mellitus I. typu).
Studentka odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. 
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