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Tématem diplomové práce je gestační diabetes mellitus (GDM). Problematika je velice 

aktuální zejména proto, že GDM představuje nejčastější zdravotní komplikaci v těhotenství a 

jeho incidence stoupá. Práce má výzkumný charakter, zahrnuje experimentální část 

(antropometrická vyšetření, molekulárně-biologické techniky, sběr dat dotazníkovým 

šetřením) a část analytickou, v níž autorka svá data kombinuje s daty získanými 

spolupracovníky v rámci řešení dlouhodobých vědeckých projektů, statisticky je zpracovává a 

interpretuje. Diplomová práce se zaměřuje především na analýzu možných zdravotních rizik, 

která jsou s GDM spojena v následném období po porodu. 

 

Struktura práce: Práce je rozvržena do sedmi hlavních kapitol, které jsou logicky 

strukturované a vzájemně plynule navazují. Velký prostor je věnován úvodním kapitolám 

zaměřeným na epidemiologii GDM, na rizikové faktory jeho rozvoje, diagnostiku a léčbu. 

Vysvětlena je provázanost metabolismu glukózy s metabolismem lipidů a s životním stylem. 

Práce pokračuje přehledným zpracováním hypotézy a cílů, metodickou a výsledkovou částí a 

následuje diskuse a závěr. Ve výsledkové části se autorka snažila v jednotlivých 

podkapitolách popsat v souvislostech všechny zásadní aspekty ovlivňující zdraví žen v letech 

následujících po těhotenství komplikovaném gestačním diabetem. Tyto aspekty jsou 

vyjádřeny jednak biochemickým profilem, v němž je zásadní metabolismus glukózy a lipidů, 

dále pak tělesným složením a stavbou těla, s čímž úzce souvisí způsob výživy a pohybový 

režim a v neposlední řadě jsou zohledněny faktory genetické. V diskusní části autorka získané 

výsledky interpretuje a v závěru rekapituluje jejich přínos pro praxi. Rozsah práce je úměrný 

komplexnosti, s níž bylo k řešení problematiky přistupováno, činí 85 stran, zahrnuje 6 

obrázků, 4 grafy a 13 tabulek. Připojen je seznam zkratek, seznam literárních zdrojů a práci 

uzavírá přílohová část. 

 

Metody: Metody jsou pro plnění cílů diplomové práce zvoleny vhodně. Zařazení orálního 

glukózového tolerančního testu umožnilo sledování dynamiky zpracování glukózy se 

současným měřením inzulínové odpovědi a výpočtem indexů inzulínové senzitivity, což je 

v rámci běžné péče o ženy s anamnézou GDM nadstandardní postup. Měřeno bylo i 

komplexní lipidové spektrum včetně koncentrace volných mastných kyselin, které byly 

sledované i v průběhu glukózového testu. Tělesné složení bylo zjišťováno podrobně, 

s využitím antropometrických i bioipmedančních technik, s důrazem na obsah útrobního tuku. 

Velká péče byla věnována analýze jídelníčků a pohybových zvyklostí vyšetřovaných žen, což 

bylo v počtu téměř tří set žen základního souboru bezpochyby velice náročné. Metodika 

zvolená pro genotypizaci (TaqMan SNP Genotyping Assays) patří mezi nejspolehlivější, které 

jsou v současnosti k dispozici. 

 



Odborná úroveň, spolupráce s vedoucím: Po odborné stránce má práce velmi dobrou 

úroveň. Autorka se dokázala zorientovat ve složité problematice tématu včetně vhledu do 

glukózového i lipidového metabolismu, osvojila si kvalitativní a kvantitativní rozbor 

jídelníčků, prokázala schopnost pracovat v laboratoři při provádění genetických analýz a dále 

schopnost veškerá získaná data statisticky zpracovat a hodnotit. Autorka pravidelně 

konzultovala postup s vedoucí práce, pracovala efektivně a samostatně. 

 

Práce s literaturou, jazyková a formální úprava: Rozsah informačních zdrojů (16 stran) a 

jejich aktuálnost svědčí o autorčině zájmu o téma. Autorka dokáže provádět rešerši literárních 

zdrojů, bez problémů pracuje se zahraniční odbornou literaturou i oborovými on-line 

databázemi. Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, na 

způsobu zpracování textu je jen mírně patrna časová tíseň, do které se autorka v závěrečném 

období dostala. 

 

Souhrnné hodnocení: Diplomová práce svým rozsahem a způsobem zpracování jednoznačně 

vypovídá o schopnosti autorky samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné 

téma. Výsledky práce by měly být publikovány v odborném tisku a měly by se stát 

podkladem pro praxi, především pro dispenzární péči o ženy s anamnézou GDM. Práci 

navrhuji hodnotit výborně (A) a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


