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Vplyv vybraných pohybových trendov aktivujúcich hlboký 
stabilizačný systém u dialyzovaných pacientov - literárna 
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Cíl práce

Vyhľadať a porovnať dostupné štúdie zaoberajúce sa pohybovými 
trendami, ako je jóga, pilates, tai chi a balančné plochy a zhodnotiť 
ich efekt na svalstvo hlbokého stabilizačného systému u pacientov 
prijímajúcich dialýzu.

Vedoucí práce PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
Oponent práce MUDr. Lukáš Svoboda

Rozsah práce 104 stran 
stran textu 59 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) 54  (74 cizojazyčných)
stran příloh 16

tabulky, obrázky, přílohy 3 tabulky, 3 přílohy, 6 obrázků

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti x
praktické zkušenosti - - - -
podkladové materiály (vstupní data) 
a jejich zpracování

x

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
stupeň splnění cíle práce x
samostatnost při zpracování tématu x
logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně citací x
práce se zahraniční literaturou včetně citací x
adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
stupeň realizovatelnosti řešení x
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x
stylistická úroveň x
nároky BP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

x

použití analýz, matem. statistických a jiných
metod, komparací apod.

- - - -

využitelnost námětů, návrhů a doporučení
k řešení problému

x

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. části 
BP (tabulky, grafy, propočty apod.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x
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Práce je  doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:
výborně

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a.

Vedoucí diplomové práce:
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V Praze dne: 22. 8. 2015
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Příloha k posudku vedoucího práce Bc. Kataríny Burianové

Diplomantka se věnovala aktuálnímu tématu v oblasti interního oboru nefrologie se zaměřením na 

pohybové trendy jako je jóga, pilates, tai chi a senzomotorická cvičení s cílem zhodnotit jejich efekt na 

svalstvo hlubokého stabilizačního systému u dialyzovaných pacientů. V oblasti fyzioterapie u těchto 

pacientů se jedná o poměrně nové téma, které je potřeba podrobněji rozpracovat a umožnit tak 

pacientům v různě dlouhém období chronického ledvinného onemocnění zlepšit jednotlivé 

komponenty fyzického a potažmo psychického zdraví. Rešerše vychází z aktuálních tuzemských a 

zahraničních odborných zdrojů. Uceleně podává přehled o současném stavu tohoto tématu.   

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.

Vedoucí diplomové práce:

Jméno, tituly:  PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. Podpis:

V Praze dne: 22. 8. 2015


