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Posudek 
 
Aktuálnost a obtížnost tématu 
S ohledem na prevalenci diabetes mellitus v české populaci je zvolená problematika 
aktuální. Téma je náročnější na teoretické poznatky, obtížnost odpovídá diplomové 
práci.  
 
Teoretická část 
Studentka jasně formuluje hypotézy práce. Sběr a analýza dat byla získána přímo 
prací s pacienty v diabetologické ambulanci. K analýze svých dat použila poměrně 
uspokojivý soubor, který tvořilo celkem 70 pacientů. Práce se snaží zdůraznit 
dobrou edukaci pacientů a zhodnotit kompenzaci diabetu a kontrolu glykémie. 
Hloubka analýzy překládaných dat, podle mého názoru, odpovídá diplomové práci. 
Studentka v diskuzi poukazuje na nutnost dobré informovanosti pacienta o svém 
onemocnění, ale také o možnostech, jak mohou svoje onemocnění sami ovlivnit. 
 
Empirická část 
Studentka poměrně jasně formuluje hypotézy práce, které byly založeny na sběru a 
analýze dat získaných vyšetřováním pacientů a dotazníkovou metodou. Práce se 
snaží poukázat na nedostatky v informovanosti respondentů. Hloubka analýzy 
překládaných dat, podle mého názoru, odpovídá bakalářské práci. Studentka 
v diskuzi poukazuje na nutnost komplexního přístupu v péči o pacienta s diabetem 2. 
typu a vyzdvihuje nutnost kvalitní edukace z pozice nutričního terapeuta. Přínosem 
práce je poukázat na problematiku diabetes mellitus 2. typu jako onemocnění, jehož 
dobrá kompenzace je ovlivnitelná dobrou informovaností a samotným přístupem 
pacientů.  
 
 
Formální zpracování práce 



Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací. 
 
Celkové hodnocení práce  
Autorka si za téma své práce zvolila problematiku významu nutričního terapeuta 
v edukaci diabetika. Uspokojivě zpracovala teoretickou stať o klasifikaci diabetu, 
patofyziologii, diagnostice a léčbě diabetu. Výzkumná část práce, založená na sběru 
a analýze dat získaných dotazníkovou metodou a samotným vyšetřováním pacientů 
sice nepřináší zcela zásadní nové výsledky, ale ukazuje na rezervy v informovanosti, 
resp.  edukaci osob s diabetem 2. typu. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně. 
 

1) Jak by autorka vysvětlila na str. 52 v grafu, kde je zobrazena průměrná 
hmotnost v obou sledovaných skupinách velkou směrodatnou odchylku? 

 
 
 
Jinak nemám otázky či připomínky k práci. 
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