
Posudek na bakalářskou práci Kateřiny Malé 

 

Bakalářská práce Kateřiny Malé „Možnosti protetického řešení u lyžařů s exartikulací 

v kolenním kloubu pro běh na lyžích“ je v rozsahu 57 stran. Práce obsahuje 42 obrázků, 

vhodně doplňujících textovou část. Seznam použité literatury obsahuje 16 titulů, z nichž je 

pouze jedna zahraniční, a 22 internetových zdrojů. V seznamu literatury není žádná publikace 

z metodologie. 

 

Práce je celkově přehledná s vhodně řazenými kapitolami. Poměr teoretické části (36 stran) a 

praktické části (pouhých 12 stran) je ale značně nevyvážený. 

Seznam zkratek je nedostatečný, v práci se vyskytuje větší množství v seznamu neuvedených 

zkratek, v některých případech je chybná citace v textu (str. 7, 38), v seznamu literatury chybí 

citace Hruša, 2017. 

 

Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni, kdy studentka provádí literární rešerši 

problematiky amputace dolních končetin, funkcím protéz a technice běhu na lyžích. Zde se 

studentka zmiňuje jen o klasické technice běhu, bruslení v žádné souvislosti neuvádí. I přesto, 

že se v praktické části zaobírá jen klasickou technikou, by tam mělo být uvedeno.  

Nedostatečně je uvedena kapitola metodika, kde studentka neuvádí žádnou definici použitých 

metod pro zpracování bakalářské práce, necituje žádnou literaturu z metodologie. 

Na str. 45 je nepřesný nadpis kapitoly a na str. 46 nadpis obrázku č. 28, jedná se o základní 

lyžařský postoj, nikoliv běžecký postoj. Celkově se domnívám, že by se v případě sledování 

techniky tohoto probanda mělo jednat spíše o chůzi na běžeckých lyžích, nikoliv o běh, který 

je u střídavého běhu dvoudobého charakterizován pouze jízdou v jednooporovém postoji.  

Z uvedených obrázků č. 29 a 30 se domnívám, že jsou v technice sledovaného probanda ještě 

značné rezervy. Na těchto obrázcích je při skluzu mírně pokrčené koleno skluzové dolní 

končetiny, na ostatních snímcích 28, 31 až 33 při douoporovém postoji jsou obě končetiny 

v kolenním kloubu propnuté. Přičemž udržet mírně pokrčené koleno v jednooporovém postoji 

je náročnější. Z obrázků č. 31 až 33 je patrné, že předklon trupu proband provádí jako 

kompenzaci umístění těžiště vzadu, jak popisuje autorka práce, ale je to přesně naopak.  

Posunutím těžiště vzad na propnutých kolenou proband kompenzuje předklon trupu při 

soupažném odpichu.  

 

Celkově velmi dobrou teoretickou a praktickou část mírně snižuje kapitola diskuze, která je 

velice stručná, autorka zde vůbec nevyužila prostor pro podrobnější diskuzi. Podobně i závěr 

práce, kde autorka neodpovídá na to, jak byly splněny cíl a jednotlivé úkoly.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Z jakého důvodu byl aplikován podpatek z karimatky o výšce 1,8 cm pouze pod nohu 

s protézou? 

2. Má při soupažném běhu jednodobém nějaký význam předklon trupu? 

3. Proč proband nevyužíval při soupažném běhu jednodobém odraz nohou? 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 2. 5. 2019      oponent práce 

         PaedDr. Tomáš Gnad 

 

 

 


