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Odůvodnění hodnocení práce (silné a slabé stránky práce): 

Bakalářská práce se zabývá dietou u osob s diabetem mellitem 2. typu. Dieta patří mezi základní 

léčebná opatření u pacientů s diabetem. Při nedodržování dietních opatření je jen malá šance na 

dosažení uspokojivé kompenzace.  

Teoretická část shrnuje základní poznatky o diabetu mellitu 2. typu, výživových doporučeních 

určených pro osoby s diabetem mellitem přijatých Českou diabetologickou společností, která se 

shodují s pravidly racionální výživy. K získání dat potřebných k hodnocení kvality vzdělávání a 

úrovně vědomostí pacientů o diabetické dietě bylo provedeno dotazníkové šetření.  

Citování v textu práce a sestavení seznamu bibliografických odkazů je v souladu s normou ČSN 

ISO 690. V práci je jen několik drobných formálních nedostatků.  

Praktická část - analyzuje výsledky průzkumného šetření a srovnává úroveň vědomostí o diabetické 

dietě u respondentů z diabetologických ambulancí a respondentů z ordinací praktických lékařů. 

Výběr respondentů je zdařilý, péče nekomplikované osoby s diabetem 2. typu je v České republice 

soustředěna do diabetologických ambulancí, popř. diabetologických center a nově od roku 2010 do 

ambulancí praktických lékařů. Cíle jsou stanoveny pregnantně. Pro získání empirických informací 

ve vybraných ambulancích praktického lékaře a diabetologa byla použita dotazníková metoda. Pro 

splnění cílů práce je sestaven zdařilý dotazník, metodika práce je v pořádku. 

Analýza a interpretace dat – získaná výsledná data průzkumného šetření byla zpracována pomocí 

MS Excel do tabulek četností. Pro názornost byly tabulky znázorněny graficky (celkem 37 tabulek). 

V tabulkách byla znázorněna relativní a absolutní četnost. Studentka uvádí, že výsledné hodnoty 

jsou zaokrouhleny na 2 desetinná čísla, zaokrouhlení na 2 desetinná čísla v práci nedodržuje. 

Celkem bylo použito k vyhodnocení 79 dotazníků (z diabetologických ambulancí 40 ks a z 

ambulancí praktických lékařů 39 ks). Názvy tabulek nebyly vždy zvoleny vhodně – viz např. tab. 

28 – druh alkoholického nápoje – přitom se měla jmenovat např. druhy konzumovaných 

alkoholických nápojů respondenty atd.   

V diskusi autorka postupovala se shrnutím zjištěných výsledků k jednotlivým cílům šetření a 



přidala k nim vlastní komentář. Výsledky nebyly porovnány s jinými šetřeními, statistikami...    

 

Závěr - práce obsahuje 91 stran, 5 příloh, 23 zdrojů literatury. V závěru jsou shrnuty zjištěné 

výsledky a navržena opatření. Na základě vypracované bakalářské práce, byla vytvořena 

informační brožurka a leták – nejsou v příloze, nebyly dosud konzultovány, kvalitu nelze posoudit.  

Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete tabulku 7 na s. 45 – jak jste přišla k počtu 215, 38 % ? atd.? To samé udělejte u tabulky 

14 a 15… 

Co bylo pro vás nejtěžší při realizaci této práce? 

Jak budou využity výstupy této práce? 

Můžete nám představit informační brožuru a leták, o které se zmiňujete v závěru práce? 

Celkové hodnocení
*
  B     

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů 
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