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Posudek 
 
Aktuálnost a obtížnost tématu 
S ohledem na možnosti léčby diabetes mellitus je zvolená problematika aktuální. 
Téma je náročnější na teoretické a praktické poznatky, obtížnost odpovídá 
bakalářské práci.  
 
Teoretická část 
Teoretická část je členěna přehledně a logicky, studentka vycházela i z uznávaných 
zahraničních časopisů. Použité zdroje cituje správně a úplně. Odborné formulace 
odpovídají požadavkům na bakalářskou práci.  Práce zahrnuje některé 
patofyziologické aspekty týkající se diabetu ve vztahu k ostatním složkám 
metabolického syndromu. Velká část je věnována screeningu, možnostem prevence 
diabetu. Autorka zmiňuje i terapeutické možnosti včetně dietních opatření, léčbu 
pomocí perorálních antidiabetik a především léčbě inzulinem. 
 
Empirická část 
Studentka jasně formuluje hypotézy práce. Sběr a analýza dat byla získána přímo 
prací s pacienty na interním oddělení. K analýze svých dat mohla jistě použít větší 
vzorek pacientů na což ovšem autorka této práce několikrát poukazuje. Práce se 
snaží zdůraznit dobrou edukaci pacientů s následnou lepší kompenzací diabetu a 
kontrolu glykémie. Hloubka analýzy překládaných dat, podle mého názoru, odpovídá 
bakalářské práci. Studentka v diskuzi poukazuje na nutnost komplexního přístupu 
k pacientovi, který je léčen flexibilním inzulinovým režimem a srovnává se 
standardním inzulinovým režimem s důrazem na edukaci pacienta 
 
 
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 flexibilního dávkování inzulinu a 
dietu. Uspokojivě zpracovala teoretickou stať o patofyziologii, diagnostice a léčbě 
diabetu. Výzkumná část práce, založená na edukaci, následném sběru a analýze dat 
získaných prací s pacientem na interním oddělení sice nepřináší zcela zásadní nové 
výsledky, ale ukazuje na důležitost dobré edukace diabetiků a aktivní účast pacienta. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně. 
 
Nemám otázky či připomínky k práci. 
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