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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 bakalářské 
práci.  
 
Teoretická část 
Studentka jasně formuluje hypotézy práce. Sběr a analýza dat byla získána přímo 
prací s pacienty na lůžkových odděleních FNKV a v diabetologické ambulanci FNKV. 
K analýze svých dat použila poměrně uspokojivý soubor, který tvořilo celkem 70 
pacientů starších 18 let. Práce se snaží zjistit všeobecné znalosti pacientů, kteří by 
měli být již v průběhu své léčby o svém onemocnění obeznámeni a tyto znalosti 
vyhodnotit. Hloubka analýzy předkládaných dat, podle mého názoru, odpovídá 
diplomové práci. Studentka v diskuzi poukazuje na nutnost dobré edukace pacienta a 
dosažení lepších výsledků při reedukaci pacientů, společně ve spolupráci s nutričním 
terapeutem. 
 
Empirická část 
Studentka poměrně jasně formuluje hypotézy práce, které byly založeny na sběru a 
analýze dat získaných dotazníkovou metodou. Hloubka analýzy překládaných dat, 
podle mého názoru, odpovídá diplomové práci. Studentka v diskuzi poukazuje na 
nutnost kvalitní edukace z pozice nutričního terapeuta. Přínosem práce je poukázat a 
zhodnotit efektivitu různých typů edukací (ústní a písemné edukace) a opakovaných 
edukací pacientů 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 edukace u pacientů s diabetem 
mellitem 2. typu z pohledu nutričního terapeuta. Velice hezky zpracovala teoretickou 
část o klasifikaci diabetu, patofyziologii, akutních a chronických komplikacích diabetu, 
diagnostice a farmakologické a nefarmakologické léčbě diabetu. Velká část 
teoretické části práce je věnována poměrně podrobně dietním opatřením. Výzkumná 
část práce, založená na sběru a analýze dat získaných dotazníkovou metodou je 
dobře statisticky, graficky a přehledně zpracována. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně. 
 

1) Na základě výsledků svojí práce má studentka nějakou svoji představu, jak 
dělat edukace co nejefektivněji? 

2) Je v zahraniční literatuře nějaká studie s podobným designem, která by 
hodnotila efektivitu edukací a všeobecné znalosti pacientů, jako studentka ve 
své práci? Pokud ano, s jakými výsledky? 

 
 
Jinak nemám otázky či připomínky k práci. 
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