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Předložená práce zpracovává zajímavé a potřebné téma. Problematika pacientů po bariatrických výkonech je 

aktuální i z hlediska stoupající četnosti obezity. DP je napsána na 88 stranách včetně 2 příloh. Z formálního 

hlediska má všechny náležitosti a je zpracována velmi pečlivě. Autorka prokázala výtečnou schopnost práce 

s literaturou, což ilustruje i 126 citací z převážně zahraničních zdrojů. Výzkumná část práce je pojata jako 

kvaziexperiment - intervenční studie. Metody ověření efektu cvičení zvolila autorka správně, výsledky 

prezentovala velice přehledně a za pomoci patřičných statistických metod včetně testů normality. Velmi 

kvalitní je diskuse, která je na úrovni doktorské práce. Kvalitu DP mírně snižují občasné překlepy a 

gramatické chyby, kterým se však žádná práce zcela nevyhne. Studentka svou práci konzultovala, avšak 

pracovala velmi samostatně, konzultovala s dalšími odborníky. Výhodou práce bylo napojení na disertační 

projekt PhDr. Cibulkové (roz. Koubkové) a možnost klinické práce na 1. LF UK. Práce nevykazuje známky 

plagiátu, míra shody s jinými pracemi je < 5 %, dle programu Turnitin je shoda mírně vyšší, avšak ani to 

neukazuje na plagiátorství. Předložená práce nejen splňuje, ale zcela jistě převyšuje nároky kladené na 

diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě. Dle mého názoru může být tato práce uznána jako 

rigorózní. Také by bylo vhodné zvážit publikaci výsledků ve spolupráci s doktorandkou PhDr. Natálií 

Cibulkovou, která byla zároveň konzultantkou práce. 

Otázky k obhajobě: Jakou zkušenost Vám přinesla práce s bariatrickými pacienty? Co je podle Vás stěžejní 

pro udržení efektu cvičení u těchto pacientů? 

výborně
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Vliv pohybové intervence na fyzickou zdatnost a kvalitu života u pacientů po bariatrické operaci

Cílem práce bylo zhodnotit efekt tříměsíční pohybové intervence na fyzickou zdatnost a kvalitu života u 

pacientů po bariatrické operaci.
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