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Autorka využila svých zkušeností z působení fyzioterapeuta na Transplantačním centru 
IKEMU. Ve výběru tématu měla jasno, navázala na svoji práci bakalářskou. Téma je to 
zajímavé a svým způsobem, zejména na poli fyzioterapie, průkopnické.
Úvodní kapitoly Teoretické části jsou stejně jako u podobných závěrečných prací 
věnovány vstupu do dané problematiky. Zde diplomantka prokázala, že je jí blízká nejen po 
praktické, ale také i teoretické stránce
Cíle a úkoly byly dobře formulované, hypotézy se však zdají být s ohledem na požité metody diplomové
práce snad příliš ambiciózní.
Diplomová práce zahrnuje kasuistiky 6 pacientů, kteří se zúčastnili rehabilitačního 
programu.
Se souhlasem svého pracoviště využila autorka k jejich charakteristice anamnestických dat a 
záznamů z chorobopisů. Pro posouzení kvality života pacientů zvolila autorka 
standardizovaný dotazník COOP/WONCA. Pro pohybovou intervenci používala cviky 
dechové gymnastiky i kondičního cvičení, V metodice se bohužel neobjevila zmínka o použití 
kineziologického a spiroroergometrického vyšetření.
Výsledky. Ve výsledcích jsou porovnány základní rozdíly v kineziologického rozboru mezi 
vstupním a kontrolním vyšetřením. Základní informace (SF, KT, DF a hmotnost) se však 
neměly objevit od názvem kineziologický rozbor. Objevují se zde i výsledky 
spiroergometrie, a to jak v originálních podobách, tak i v následujících vlastních tabulkách. 
Výsledky dotazníků vyplňované s 2měsíčním odstupem byly zpracovány tabulkově i graficky. 
Diskuse a Závěr. Autorka v diskusi hledala odpovědi na otázky zařaditelnosti těchto pacientů 
a tím i na způsoby vhodné fyzioterapie. V diskusi mi chybí porovnání s podobnými studiemi 
ze zahraničí. Jinak diplomantka nezaznamenala žádné výrazné změny, které by podpořily její 
hypotézu o pozitivním efektu na farmakoterapii. Pozitivní bylo pouze subjektivní hodnocení 
pacientů.
Použitá literatura se zdá pro dané téma adekvátní. Formální stránka: práce má dobrou 
grafickou úpravu.
Celkové hodnocení:
Předložená diplomová práce i přes některé nedostatky splňuje požadavky na ni kladené a je
způsobilá k obhajobě. Navrhuji známku ........výborně.......
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