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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a úvod odpovídá obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Autorka si vybrala aktuální téma. Správně nastavená nízkobílkovinná dieta může 
snížit retenci dusíkatých odpadních látek z obratu aminokyselin, proteinurii, metabolickou 
acidózu a udržet rovnováhu elektrolytů. Avšak kvůli vysokému riziku malnutrice je 
nízkobílkovinná dieta stále obávanou intervencí. U compliantních pacientů však lze i přes 
restrikci bílkovin udržet optimální výživový stav. Ojedinělé na bakalářské práci je právě 
propojení správně nastavené výživy s adekvátní pohybovou aktivitou.  

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografie a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje 
cituje správně. Formulace jsou adekvátní a logické. Jazyková výbava a způsob vyjadřování 
splňují požadavky bakalářské práce. 

 

Praktická část 

Formulace cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Praktická část ukázala, že pacienti 
docházející do nutriční ambulance VFN znají správné zásady nízkobílkovinné diety. Nutriční 
terapie se zde ukázala jako důležitý faktor, který zvyšuje informovanost. Pacienti, kteří 
docházeli pouze do nefrologické ambulance bez intervence nutričního terapeuta, 
nedisponovali takovými znalostmi. Pravidelná pohybová aktivita se u většiny pacientů 



ukázala jako nedostačující. Téměř všichni pacienti v rámci své léčby s fyzioterapeutem 
nespolupracují. Bakalářská práce ukázala mezery především v nedostatečné pohybové 
aktivitě u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. V návaznosti na tuto studii by bylo 
přínosné zjistit motivace pacientů a více se zaměřit na bariéry spojené s pohybovou aktivitou 
a zajistit aktivní spolupráci s fyzioterapeutem. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá.  Závěr je formulován logicky a přehledně. 
Téma práce bylo zpracováno velmi pečlivě, odpovídá úrovni bakalářské práce. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Bakalářská práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
diplomových prací (Opatření děkana č. 10/2010).  

 

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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