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Příloha k posudku vedoucího práce Bc. Radky Elisové

Diplomantka se věnovala aktuálnímu tématu v oblasti interního oboru nefrologie se 

zaměřením na vliv pravidelné fyzické zátěže na funkční stav pohybového systému, fyzické kondice 

a kvality života u peritoneálně dialyzovaných jedinců.

Teoretická východiska jsou podložena pečlivým zpracováním jak tuzemských, tak 

zahraničních literárních zdrojů, ze kterých je vycházeno při formulacích cílů a hypotéz a následně 

při volbě metod. 

Velmi náročná byla organizační stránka vlastního experimentu, který probíhal v nelehkých 

podmínkách klinické praxe. Pro zdárný průběh experimentu byla kromě aktivní spolupráce 

vybraných pacientů, nezbytná také spolupráce ošetřujícího lékaře a dialyzačního personálu, což 

nebylo vždy samozřejmostí. Při vlastní instruktáži pohybového programu a vyplňování dotazníků 

hodnotících kvalitu života, byl důležitý individuální přístup, což diplomantka zvládala velmi dobře.

Vlastní zpracování a interpretace získaných výsledků bylo, vzhledem ke značné 

polymorbiditě a mortalitě pacientů, náročné. Vzhledem k nízkému počtu sledovaných pacientů 

diplomantka vhodně zvolila k interpretaci dat formu kazuistiky. Výsledky jsou prezentovány jak ve 

slovní, tak i přehledné tabulkové formě a v přílohách doplněny, pro lepší přehlednost, grafickou 

formou. 

V diskuzi se autorka zabývá jak hodnocením vlastních výsledků, tak srovnáním poznatků a 

zkušeností s literárními údaji. Prokazuje zde schopnost správně interpretovat výsledky a kriticky je 

hodnotit ve vztahu ke zvoleným hypotézám. Spolupráce při řešení úkolů na zpracování diplomové 

práce byla na dobré úrovni a kladně hodnotím aktivní přístup k tématu práce. Rovněž reakce na 

připomínky vedoucího práce byly vždy vstřícné. Celkově hodnotím přístup a schopnosti 

diplomantky, které prokázala při vypracování diplomové práce kladně, práci doporučuji k obhajobě 

a navrhuji klasifikaci  v ý b o r n ě – v e l m i  d o b ř e .
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