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Předložená  diplomová práce  na téma „Hodnoceni efektu fyzioterapie u 

pacientů po bariatrické operaci“ je zpracována na 112 stranách textu, za 

použití 127 literárních zdrojů a jiných zdrojů. 

 

Cílem předložené diplomové práce, která představuje klinickou studii 

provedenou na 2 pacientech – bylo vyhodnotit efekt fyzioterapie, s využitím  

aerobního a posilovacího tréninku, na redukci hmotnosti (složení těla), kvalitu 

života  a reakci na zátěž (ovlivnění VO2 max) u pacientů po bariatrické operaci 

 

Tématika, která je v práci řešená nabývá v současné době velmi na významu a 

rovněž tak začlenění fyzioterapeuta do týmu, jež pečuje o pacienty po 

bariatrické operaci je významným krokem vpřed při poskytování právě 

fyzioterapeutické péče.  Autorka si zvolila vysoce náročné téma a organizace 

experimentu, který provedla, byla velmi složitá, což se projevilo i v tom, že do 

studie mohli být nakonec začleněni pouze 2 pacienti. Nicméně dlouhodobá 

práce s oběma pacienty jakož i množství jak diagnostických tak především 

intervenčních postupů, které autorka po dobu řady měsíců prováděla, poukazují 

na obrovskou práci, která v rámci řešení byla ze strany studentky odvedena. 

 

Členění diplomové práce je standardní a je plně v souladu s požadavky, které 

jsou kladeny na diplomovou práci.  

 

V teoretická východiska jsou velmi dobře zpracovanou rešerší k tématice v práci 

řešené, více jak 120 použitých literárních zdrojů, z velké části zahraniční 

provenience, dokazují, že studentka je schopna dobře s literaturou pracovat. 

 

Cíle, úkoly jakož i metodické postupy práce lze plně akceptovat. 

 

Výsledky jsou podané ve formě 2 kazuistik, které jsou zpracovány velmi 

podrobně a pečlivě. 

 

Kapitola diskuse v rozsahu 10 stran, členěna systematicky do několika 

subkapitol je vysoce kvalitní a ukazuje na kritické uvažování studentky, jakož i 

na schopnost analýzy a syntézy řady poznatků – získaných jak ze studie 

dostupných zdrojů tak výsledků vlastních. 

 



Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. 

 

Ke zpracování  celé práce a ke konzultacím v průběhu její realizace studentka 

přistupovala velmi svědomitě, rovněž tak pravidelně konzultovala 

s konzultantem na klinickém pracovišti, kde byl experiment realizován. 

 

 

Závěr:  
Předložená diplomová práce vysoce převyšuje požadavky, které jsou na 

diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout 

diplomovou práci Bc. Gabriely Trávníčkové k obhajobě a navrhuji hodnocení 

stupněm výborně.  

 

Dotaz pro obhajobu: Uveďte nejdůležitější - konkrétní doporučení pro praxi 

fyzioterapeuta, která vyplývají z výsledků vaší práce. 
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