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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení je adekvátní.  

Téma hodnotím jako vysoce aktuální, neboť problematika pitného režimu je celospolečensky 
podceňovaná a v diabetické subpopulaci hraje obzvlášť velký význam. 

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Teoretická část charakterizuje diabetes a obezitu, resp. se věnuje odborným doporučením 
dietním. Členění teoretické části je logické a ucelené, byť problematika hlavního tématu (pitný 
režim) je relativně méně podrobná.  

Autorka čerpá z monografií a článků převážně českých autorů. Použité zdroje autorka cituje 
správně.  

Formulace autorky jsou adekvátní, ačkoliv v některých pasážích není hlavní myšlenka vždy 
hned jednoznačná. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky 
diplomové práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. 

 



Metoda řešení předkládané práce je založena na kombinaci opakovaného dotazníkového 
šetření a jednorázové edukace pacientů. Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce 
zvolena vhodně. 

Zkoumaný soubor osob pro potřeby diplomové však považuji za relativně omezený a je to 
hlavní nedostatek této práce. Domnívám se, že neinvazivní techniky (dotazník a edukace) by 
měly umožnit výraznější rozšíření souboru studovaných osob, což by značně zvýšilo 
interpretovatelnost získaných výsledků. 

Dosažené výsledky částečně potvrdily postulované hypotézy: 1) neobézní diabetici pili více 
čisté vody než diabetici s obezitou; 2) obecně však diabetici neměli optimální příjem tekutin; 
3) edukace o vhodném pitném režimu zlepšila chování diabetiků při příjmu tekutin. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá.  

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce. 

Hlavní přínos práce vidím v posílení povědomí lékařů o nutnosti častějšího dotazování na pitný 
režim pacientů. Zároveň oceňuji zpracování samotného semináře pro pacienty i s praktickými 
ukázkami nápojových etiket. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. Jedná se však většinou o grafy hodnot 
jednotlivých pacientů, jejichž praktický význam je relativně omezený. Na druhou stranu je ale 
pochopitelné, že ve skupině 8 pacientů nelze příliš zobrazovat souhrnné výsledky či trendy. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové 
práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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