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Hodnocení práce:  

a) Aktuálnost/ originalita tématu: výborná   

b) Odborná úroveň zpracování: výborná   

c) Přehlednost a srozumitelnost textu: velmi dobrá   

d) Výstižnost a adekvátnost závěrů: výborná   

e) Splnění cílů práce: výborné    

f) Množství a aktuálnost literárních odkazů: výborné   

g) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň): velmi dobrá   

h) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): velmi dobrá   
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená bakalářská práce se dotýká aktuálního tématu, které si zaslouží přehledné zpracování. 
Autorka se svého úkolu zhostila velmi dobře. Vedle hlavního tématu práce se pokusila i o nefro-
patologickou část. Zde postrádám takové stavy jako membranózní, imunokomplexová nebo IgA glo-
merulonefritida. Pokud jde o dietní opatření, ta jsou dobře podpořena teoretickými poznatky o vlivech 
jednotlivých složek potravy na dysfunkční ledviny. Z praktického hlediska bych uvítal přehled potravin, 
které lze při „ledvinové“ dietě přiměřeně konzumovat a naopak potraviny, jejichž konzumace je u lidí 
se zhoršenou funkcí ledvin nežádoucí. Tyto informace v textu jsou, ale čtenáři se obtížně extrahují. 
Takto by se doplnil vhodně zařazený vzorový jídelníček na více než 3 dny. 
 
Poznámky: S. 15: nejsem si jist, zda je v ledvinách kartáčový lem. S. 19: Kolegu Casaera jste přejme-
novala na Caesara. U studie toho autora jste uvedla, co bylo zkoumáno, ale ne jaké byly výsledky. 
Nedopatření vzniklo v seznamu informačních zdrojů – autoři citací nejsou seřazeni podle abecedy, ale 
nejspíš podle toho, jak se vyskytovali postupně v textu. V něm byly čísla vyměněna za jméno a rok a 
seznam zdrojů se tomu nepřizpůsobil. Asi by neměl být problém to vyřešit a text v SISu vyměnit. 
 
Dotaz: Jakou zeleninu a ovoce byste doporučila lidem s poškozenou funkcí ledvin? 
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