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Posudek  
Volba tématu  
Přístup autorky k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod je 
adekvátní.  
Aktuálnost tématu: Téma je velmi aktuální, životosprávné intervence jsou významnou 
součástí léčebně-preventivní péče u pacientů s diabetem. Jsou často upozaděny před 
farmakoterapií, přitom přináší prokazatelně významné benefity.  
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je specifickou problematikou diabetologické 
péče, avšak s řadou přesahů do dalších oborů medicíny. Vzhledem k tomu, že edukaci 
životosprávy u diabetiků nelze pojímat bez hlubší znalosti patofyziologie nemoci, domnívám 
se, že jde o téma obtížnější.  
Originalita výběru tématu: V kontextu pracoviště autorky se jedná o jedinečný výzkum, 
obecně je problematice edukace v české diabetologii věnována spíše menší odborná 
pozornost.  
 
Teoretická část  
Struktura práce, logické členění (obsah):  
Teoretická část je vcelku logicky členěna, obsahuje definice, epidemiologii, etiopatogenezi, 
komplikace a léčbu diabetu v celé šíři. Těžištěm je zejména nefarmakologická intervence u 
diabetu, dietní terapie. Poněkud bych autorce vytknul časté užívání odrážek v členění textu 
(a), b), c)…). Text tak namnoze působí frázovitě.  
Abstrakt odpovídá propozicím práce. Anglický abstrakt obsahuje řadu stylistických chyb a 
zřejmě nebyl kontrolován rodilým mluvčím.  
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Všechny citace jsou z českých zdrojů, zejména z monografií. Zcela chybí aktuální zahraniční 
zdroje.  
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: Některé pasáže textu postrádají citaci zdroje. 
Jsou citovány poměrně rozsáhlé pasáže a není zřejmé, co z textu jsou formulace autorky a 
co citace zdroje.  
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: V různých kapitolách 
autorka zabíhá do různých hloubek problematiky a text někdy působí, jak by autorka sama v 
problematice tápala. Nutno ale podotknout, že existuje řada hypotéz rozvoje diabetu a míst 
je stále slepých. Není tedy jednoduché tuto problematiku koncizně pojmout.  
Úroveň jazykového zpracování: Odpovídá propozicím práce.  
Náročnost tématu na teoretické znalosti: Téma je teoreticky náročné a to zejména v aspektu 
patogeneze diabetu a jeho komplikací.  
 
Empirická část  
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Praktická část práce se věnuje otázce vlivu 
frekvence edukace, reedukace, edukace nutričním terapeutem a léčby (inzulín ano či ne), na 
znalosti pacientů.  
Užité metody výzkumného šetření: Dotazníkové šetření a jeho analýza.  
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Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Metodika je adekvátní. Dotazník 
byl vyvinut autorkou a je vhodně zvolený k testování hypotéz. Chybí detaily statistického 
zpracování.  
Charakteristika zkoumaného souboru: Byla analyzována data od 70 subjektů. Pro tento typ 
studie je todostačující.  
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: Uvedený časový harmonogram 
je adekvátní  
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:  
Výstupy jsou z povahy dotazníkového šetření se všemi jeho limitacemi. Avšak analýza a 
interpretace dat je dostatečná, poskytuje jasné odpovědi na výzkumné otázky. Výstupy jsou 
přenositelné do praxe. Některé tabulky jsou bohužel v textu „oříznuty“ a legenda je tedy 
nezřetelná.  
Úroveň a originalita diskuse: Diskuse je adekvátní.  
Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly splněny.  
Formulace závěru: Závěr je formulován logicky.  
Vlastní přínos k řešené problematice a řešení zpracovaného tématu: Z praktických výstupů 
je zřetelné, že se autorka práci věnovala svědomitě. Pro vlastní výzkum bylo nutné připravit 
dotazník, otestovat ho a poté zahájit sběr dat. Výstupy jsou jasné uchopitelné a založené na 
evidenci, kterou autorka získala. Je zřejmé, že problematika edukace životosprávy není na 
výsluní diabetologické péče, a je třeba jí věnovat větší pozornost.  
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi:  
Práce přináší bezprostřední výstupy aplikovatelné v praxi. Na základě výstupů je možné 
plánovat a cílit edukace pacientů s diabetem. Existence již validovaných dotazníků bude 
umožňovat provést šetření také v budoucnu, po zavedení systémových změn. Je však 
otazné, zda jsou její zjištění přenositelná také na ostatní diabetologická centra. 
  
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě.  
 
Formální zpracování práce  
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): V souladu s pokyny 1. LF UK v Praze pro psaní 
diplomových pracby práce měla obsahovat abstrakt. V ostatních parametrech předkládaná 
práce normy a předpisy kladené na závěrečnou bakalářskou práci splňuje.  
Stylistická úroveň práce: Stylistická a gramatická úroveň odpovídá propozici bakalářské 
práce s výhradami, které jsem již výše zmínil.  
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, a to včetně připojených příloh. Grafy jsou místy oseknuté, čímž se zhoršuje jejich 
přehlednost. Přehlednost také zhoršuje různé číslování grafů a tabulek u jednotlivých otázek 
dotazníku.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět)  
Autorka si zvolila velmi aktuální, ač v klinické praxi často opomíjené téma, a tím je 
problematika edukace životosprávy u pacientů s diabetem 2. typu. S ohledem na epidemické 
rozměry prevalence tohoto onemocnění a zásadnímu vlivu životosprávy na jeho incidenci i 
úspěch léčby, bude jistě nutné nalézt lepší systémové metody jak životosprávu intervenovat. 
Edukace pacientů v tomto procesu hraje klíčovou úlohu. Práce je zpracovaná přehledně, 
empirická část odpovídá s drobnými výhradami propozicím bakalářské práce. Závěry jsou 
srozumitelně komentovány a poskytují jasná doporučení, která je možné převést do klinické 
praxe.  
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Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě.  
 
Práci klasifikuji stupněm výborně velmi dobře dobře neprospěl/a  
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
 
 
V Praze dne 24.5.2017  
II. interní klinika  
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10  
MUDr. Jan Gojda 


