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POSUDEK 

 

Volba tématu 
 

Autorka se v práci zabývá dietními zvyklostmi osob s diabetem a bez diabetu. Téma je 

přiměřeně obtížné a odpovídá studijnímu zaměření autorky.  

 

Teoretická část 

V teoretické práci je shrnuto základní rozdělení typů diabetu, typů doporučovaných diet a 

jednotlivé složky jídelníčku. Abstrakt dobře vystihuje zaměření práce, anglický překlad 

abstraktu má drobné mezery ve formulacích, gramatické chyby se v menší míře vyskytují 

v průběhu celé práce. Členění teoretické části je logické a přehledné. Použité zdroje obsahují 

jak české, tak zahraniční publikace. Práce se zdroji je správná a citace přesné. Klíčová slova 

odpovídají obsahu práce. Následná praktická část má dobrou návaznost. 

 

Praktická část 

 

Formulace cílů práce: Autorka jasně formulovala cíle práce, které byly přiměřeně náročné. 

 

Užité metody výzkumného šetření: Jako metoda šetření byl využit dotazník. Metodika práce 

je popsána reprodukovatelným způsobem. Použité postupy jsou adekvátní pro zvolené téma. 

 

Charakteristika zkoumaného souboru:  

Použitý soubor se skládal ze 146 respondentů dotazníkového šetření, z čehož pacientů 

s diabetem bylo 44. Respondenti uvedení jako nediabetici nemají uvedeno, zda a jakými 

chorobami trpí a zda toto může ovlivnit jejich stravovací zvyklosti a zda již také nebyli 

edukováni o dietních opatřeních. Uvedeno je pouze, že mají metabolické onemocnění a 

docházejí do ambulancí III. interní kliniky VFN. Je tedy otázka, zda lze skupinu nediabetiků 

brát jako kontrolní skupinu, navíc ještě když tvoří skupina nediabetiku většinovou – 70% část 

celkového vzorku. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Zjištěná data jsou přehledně zpracována do tabulek a grafů. Výsledky jsou zajímavé a přínosné, 

ukázaly jinou četnost konzumace druhů potravin mezi oběma skupinami. Přínos vidím 

v možnostech cílenější intervence při edukacích pacientů s diabetem. Nezabývá se však 

množstvím zkonzumovaného jídla v jednotlivých skupinách potravin, což je poměrně zásadní 

informace. Neposuzuje míru nebo četnost edukace tedy, zda rozdíly mezi skupinou pacientů 
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s diabetem a bez diabetu jsou opravdu způsobené edukací a zda pacienti s diabetem opravdu 

byli všichni edukováni. Režimové zvyklosti jsou srovnány okrajově, jen v rámci četnosti jídel 

v průběhu dne. 

 

 Úroveň diskuse: 

Diskuse je poměrně obsáhlá, zabývá se možnými limitacemi práce, vysvětluje použité metody 

dotazníkového šetření. 

 

Splnění cílů: 

Autorka splnila vytyčené cíle. 

 

Formulace závěru: 

Práce má formulovány závěry jasně a stručně.  

 

Přílohy 

 

Grafická dokumentace a přílohy: 

Bakalářská práce obsahuje grafy, tabulky a přiložený dotazník v přiměřené kvalitě  

Formální zpracování práce: 

Práce na 67 stranách včetně příloh po formální stránce obsahuje všechny náležitosti pro 

psaní závěrečných prací. Stylistická a jazyková úroveň práce je dobrá. Text je přehledně a 

logicky členěný.   

 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka zpracovala srovnání dietních opatření u pacientů s diabetem a bez diabetu. 

Režimovými zvyklostmi se práce, ač ji má v názvu, zabývá jen okrajově. Práce nemá příliš 

velký soubor zkoumaných osob, skupina pacientů bez diabetu není přesněji popsaná a není 

tedy příliš jasné, do jaké míry ji lze s pacienty s diabetem srovnávat. Kromě těchto nedostatků 

je práce dostatečně obsáhlá a kvalitní, přináší nové informace, považuji ji za přínosnou, 

umožňuje cílenější nutriční edukaci diabetiků, nyní když máme lepší znalosti o četnosti 

konzumace jednotlivých složek potravy.  

 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře neprospěl/a 

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

1. Můžete přiblížit skupinu osob ve skupině nediabetiků, jejich choroby a možný vztah 

k odpovědím v dotaznících? 

2. Z jakého důvodu jste nezohlednila též množství zkonzumovaných potravin? 

 

 

 V Praze 30.5.2017                                                                                     MUDr. Tomáš Pelcl  


