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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
4
výstupů práce…
Lze říci, že originalita práce spočívá v tom, že autorka zpracovala možnosti a efekt té oblasti fyzioterapeutické
praxe, která je v ČR zatím spíše výjimečná. I když v dnešní době již daleka nejde o nějakou "exotickou" oblast
klinické medicíny, jen málokdo (včetně zdravotníků) si umí představit, že i těmto nemocným přináší pohybová
terapie užitek.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
V první části práce autorka přehledně popisuje (kromě nezbytných úvodních kapitol) vliv onemocnění ledvin a
dialýzy na lidský organizmus včetně jednotlivých částí pohybového systému. Rozsáhlejší část práce věnovala
pohybové léčbě/kineziterapii, kde uvádí nejen nezbytná vyšetření, ale podrobněji i různé pohybové programy v
závislosti na typu dialýzy, včetně relativních a absolutních kontraindikací. Autorka pracovala samostatně a velmi
pohotově reagovala na dílčí připomínky vedoucí práce.
Autorka uvádí celkem 37 zdrojů, z toho 17 zahraničních; přibližně polovina informací pochází z internetu (z toho
asi polovina z medicínských databází).
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
. Autorka samostatně zvládla zvolený odborný problém a tím, že se jí podařilo poukázat na možnosti a význam
kineziterapie v této oblasti medicíny, splnila vytčený cíl práce.
Uvedením několika různých testů upozornila na význam hodnocení a testování funkčních schopností i u
dialyzovaných pacientů a celkově prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Práce svým rozsahem (42 stran textu, 11 stránek ilustrativní přílohy) splňuje požadavky kladené na bakalářskou
práci. Formální zpracování, jazyková a stylistická úroveň mají velmi dobrou, stejně tak grafická úprava práce.
Publikační norma byla dodržena.
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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

