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Dodržení stanoveného rozsahu práce (nejméně 60 normostran bez
anotací a příloh)
Členění práce (grafická stránka, logická stavba kapitol)
Jazyková úroveň textu
Obrázky, grafy, tabulky
Úprava citací a citační rejstřík (označení v textu, jednotná citační
norma)
Odborná úroveň textu, obsahová souvislost /návaznost/, relevantnost
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Část teoretická
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Výběr a definice tématu, originalita
Pochopení tématu a prokázání orientace v problematice
Obsahová úroveň kapitol (vyváženost)
Kvalita rešeršní práce – počet domácích a cizojazyčných zdrojů,
vyhledání recentních prací publikovaných na dané téma, práce
s odbornými databázemi
Analýza a interpretace rešeršní práce, praktická aplikace výsledků
rešerše. Návaznost na experimentální část práce
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Část experimentální
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1.1
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1.3
1.4
1.5

2.5
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Hypotézy - smysluplnost, jasnost, kvalita definice
Probandi - výběr a počet (kontrolní skupina?)
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3.3
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Metodika – metody hodnocení (adekvátnost a kvalita vyšetřovacích či
jiných objektivizačních metod či způsobu sledování zvolených
proměnných )
Metodika intervence – adekvátnost, kvalita, délka a frekvence terapie
či jiné intervence
Statistické zpracování a analýza dat
Výsledky – prezentace a interpretace
Diskuze
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Schopnost analýzy a interpretace výsledků vlastního experimentu ve
světle recentní odborné světové literatury na dané téma a vyvození
závěrů pro klinickou praxi
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Závěr

-

5.1
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Konstatuje přijetí či odmítnutí iniciálně stanovených hypotéz, vlastní
přínos autora k dané problematice, konfrontace a porovnání výsledků
práce s iniciálně stanovenými cíli práce. Shrnutí výsledků vlastní
práce, doporučení pro praxi a další výzkumná šetření
Přínos a originalita DP pro praxi, vědu a studium
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Celkový počet získaných bodů (max 100)

92
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Práce je originálním dílem studenta
V případě podezření, že se jedná o plagiát, napište odůvodnění do
posudku a práci nedoporučte k obhajobě!
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ANO

Slovní komentář k DP
Cílem diplomové práce bylo zjistit na základě zpracování dat poskytnutých
3.
chirurgickou linkou 1.LF UK a FN Motol, zda úroveň kondice před transplantací plic může
ovlivnit délku hospitalizace po transplantaci. Jediná podobná retrospektivní studie z roku 2013
korelaci mezi kondicí a délkou hospitalizace prokázala. Ke stejnému výsledku došla i studentka
při zpracování dat u pacientů transplantovaných v letech 2016-2018. Tato informace může být
důležitá pro celý tým odborníků zajímajících se o tuto problematiku. Kondice pacienta může
např. jistým predikátorem délky hospitalizace a nákladů s ní spojených. Dále se prokázalo, jak
je důležité v prerehabilitaci dbát na kondici pacienta.
Tato práce naplňuje jak formální tak odborné požadavky na zpracování diplomové
práce. Jako vedoucí práce vidím neslabší část práce v diskusi, která je spíše jen shrnutím
rešeršních a vlastních výsledků práce.
Jinak považuji práci za velmi zdařilou a přínosnou. Po dohodě s plicním transplantačním
týmem by mohly být výsledky prezentovány na konferenci či publikovány v odborném časopise.

Otázky na které student odpoví během obhajoby:
Je výsledek 6MWT uvedený v předtransplantačním protokolu objektivním ukazatelem kondice
bezprostředně před transplantací samostatnou?

Jak si vysvětlujete, že přestože korelace mezi kondicí a délkou hospitalizace nebyla statisticky
významná u dvou největších skupin pacientů rozdělených podle plicního onemocnění, v celé
skupině pacientů tato korelace potvrzena byla?
Jaká doporučení ohledně zvyšování či udržení kondice byste doporučila pacientům
v terminálním stádiu plicního onemocnění zařazeným na čekací listinu před plicní transplantací?
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