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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
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výstupů práce…
Na úvod bych chtěla podotknout, že originalita tématu je více než zřejmá. Já osobně jsem se s terapií
dialýzovaných pacientů během své praxe zatím nesetkala. Pokud fyzioterapeuti pracují v nemocnicích, tak by
jistě informace o léčbě dialýzovaných pacientů měli vědět. Nepřistupovat k nim tak, že s dialýzovaným pacientem
nesmíme cvičit. Toto téma by jistě mělo přejít do širšího povědomí fyzioterapeutů.
Oceňuji také samostatný výběr daného tématu, protože si osobně myslím, že práce studenta na „vlastním
tématu“ je jistě pro obě strany více obohacující.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
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i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Studentka popsala velmi jasně a přehledně onemocnění ledvin, možnosti dialyzační léčby, celkový dopad
onemocnění a změny v organismu.
Podstatně větší část práce je zaměřená směrem rehabilitačním. Studentka popsala následky tohoto onemocnění
na pohybový aparát a využití pohybové terapie v době vlastní dialýzy a mimo ni. Dobře zvolená terapie může být
ale provedena jen na základě podrobného vyšetření a testování, které v práci samozřejmě nechybí.
Čerpala z velkého počtu literárních pramenů, českých i zahraničních (celkem 37, přesto čtenáře nezahlcuje
zbytečně podrobnými informacemi.
Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
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problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Tato práce je prací teoretickou, ale cíl práce byl jistě dosažen. Studentka chtěla poukázat na možnosti
fyzioterapie u dialýzovaných pacientů. Fyzioterapií lze totiž dosáhnout u spolupracujícího pacienta zvýšení
fyzické zdatnosti pacientů a může pomoci oddálit komplikace tohoto závažného onemocnění.
Fyzioterapií se snažíme zvyšovat kvalitu života pacienta a u tohoto onemocnění to platí dvojnásob.
Jistě by bylo zajímavé, aby studentka své teoretické znalosti ověřila i v praxi a svůj zájem o tuto problematiku
dále rozvíjela.
Rozšíření tohoto terapeutického přístupu do širšího odborného povědomí je jistě zajímavou profesní výzvou.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
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dodržení publikační normy…
Ke zpracování práce nemám námitek.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
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KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

