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Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Jiří Bešťák
Datum narození: 13.08.1997

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortotik - protetik

Zadavatel práce: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Název práce: Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Ing. František Lopot, Ph.D.
Oponent(i): Ing. Petr Kubový

Datum obhajoby : 03.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student prezentoval komisi cíle, metodické postupy a výsledky své

bakalářské práce. Po prezentaci vedoucí práce seznámil komisi se
svým hodnocením a následovalo přečtení posudku oponenta v plném
znění v jeho nepřítomnosti.

Student měl dále možnost se vyjádřit k posudkům a zodpovídal
dotazy položené v posudku jak vedoucího tak oponenta.

Ve veřejné diskuzi byly pokládány dotazy členy komise:

Pavlů – (1) dotaz k výběru probandů – jak byli vybráni; (2) dotaz k
podílu na experimentu

Černý – (1) poukazuje na dobrou úroveň práce, (2) připomínka k
probandům a následná diskuse k vlastní analýze a individualitě
jednotlivých probandů

Pulpán – (1) dotaz a diskuse rovněž k probandům, k jejich
charakteristice (2) žádá vysvětlení „typu protetického lůžka“ u
vybraných probandů a vznáší námitku k TSB u jednoho probanda;
(3) dotaz k chůzi naboso a k validitě parametru při tomto hodnocení,
upozorňuje na možné nedostatky při vlastním hodnocení – při chůzi
naboso

Komise zhodnotila vystoupení studenta při prezentaci, zhodnotila
rovněž schopnost reagovat na dotazy a obhajobu uzavírá celkovým
hodnocením stupněm výborně

Komise žádá doplnit do errat nedostatky v jednotkách na které
upozorňuje oponent.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. ............................

Členové komise: Ing. Pavel Černý, Ph.D. ............................

 PhDr. Mgr. Rudolf Půlpán ............................

 PaedDr. Zdeněk Šolc ............................
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