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 Studentka oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickým postižením, 

Kristýna Pošustová, předložila k obhajobě bakalářskou práci s názvem Akutní komplikace u 

diabetes mellitus 1. typu (DM1T). Téma si studentka vybrala sama na základě toho, že jeden 

člen její rodiny se s tímto závažným onemocněním dlouhodobě léčí. Zná tedy problematiku 

diabetu velice dobře, a to nejen z rodinného prostředí, ale i z různých sportovních, 

společenských a edukačních aktivit organizovaných pro diabetiky, protože se jich účastnila 

jako dobrovolník. Takto získané zkušenosti se rozhodla využít ve své bakalářské práci. 

 

Cílem teoretické části práce bylo shrnout základní poznatky týkající se onemocnění 

diabetes mellitus s hlavním důrazem kladeným na DM1T. V praktické části pak především 

zjistit u sledované skupiny mladých diabetiků výskyt, četnost, příčiny a příznaky akutních 

komplikací DM1T a postup první pomoci v těchto případech. 

 

Studentka byla po celou dobu velmi iniciativní, často práci průběžně konzultovala a 

připomínky a závěry z těchto konzultací využila jak při zpracovávání výsledků výzkumu, tak 

při tvorbě konečného textu. K práci přistupovala zodpovědně, prostudovala množství odborné 

literatury a zvláště oceňuji, jak velkou pozornost věnovala vytvoření anketního šetření. 

Především díky kvalitní anketě s jasně, srozumitelně a přehledně formulovanými otázkami 

bylo možné získat zajímavé a v některých případech i neočekávané výsledky. Velmi jsem 

uvítala, že bakalářskou práci dokončila a odevzdala s velkým časovým předstihem. 

 

 

Otázka k obhajobě: 
Zajímalo by mne, zda jste někdy sama poskytovala první pomoc při některé z akutních 

komplikací diabetes mellitus. 

 

 

Závěr: 
 Předložená práce se zabývá závažnou problematikou akutních komplikací u DM1T a 

její výsledky považuji za velmi zajímavé a přínosné. Text splňuje po obsahové i formální 

stránce požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň navrhnu podle průběhu obhajoby. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25.4.2018      MUDr. Michaela Malá 


