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Předložená  bakalářská práce na téma „Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech  

ortoticko-protetického řešení syndromu diabetické nohy“ je zpracovaná na 72 stranách textu,  

za použití 58 citovaných zdrojů a je doplněna třemi přílohami. 

 

Student se věnuje velmi aktuální tématice a klade si za cíl „zjistit aktuální stav znalostí 

lékařů, jejich postoje a každodenní praxi týkající se ortoticko-protetického řešení syndromu 

diabetické nohy“. 

 

Práce je členěna do dvanácti kapitol. Kapitola 1  je úvodem, kde autor uvádí do tématiky své 

práce a zdůvodňuje volbu tématu. V následujících kapitolách 2 – 7 autor zpracovává  

ortopedickou protetiku – definici pojmů, diabetes mellitus a syndrom diabetické nohy, věnuje 

se ortotické, kalceotické a adjuvatické péči, dále potom amputacím a protetickému vybavení, 

jakož i pooperační péči, v neposlední řadě zdrojům informací pro lékaře. Uvedené pasáže jsou 

sepsány na ca 33 stranách textu a měly by být součástí kapitoly, která běžně bývá označovaná 

„Teoretická východiska“(tato připomínka není zásadní). Teoretické pasáže jsou zpracovány 

plně vyhovujícím způsobem vzhledem k tématu bakalářské práce. 

 

V kapitole 8 jsou uvedeny cíle práce a výzkumné otázky, s jejichž vymezením lze souhlasit.  

Metodika práce v kapitole 9 je popsána stručně, jasně, jakož i analýzy dat (kap 9.4). Za 

účelem šetření autor vypracoval dotazník, který aplikoval v praxi. Škoda jenom, že nebylo 

možné získat odpovědi od většího počtu respondentů. 

 

Výsledky jsou předloženy v kapitole 10 a jsou doplněny názornými grafy a tabulkami. Na 

výsledky navazuje diskuse (kap 11), kde na čtyřech stranách autor diskutuje k výzkumným 

otázkám a dále i návrhy s dopadem do praxe. Potěšitelné je, že si uvědomuje i nedostatky 

šetření, které provedl.  

 

Formální stránka práce je na vysoké úrovni, práce je psaná dobrým jazykem s minimem 

překlepů. K formální stránce mám pouze jednu připomínku – u obrázků nejsou uvedeny 

zdroje.  

 

I přes to, že do šetření byl zařazen poměrně nízký počet respondentů, prokázal student 

schopnost navrhnout a zorganizovat šetření. V neposlední řadě výsledky, ke kterým dospěl, 

jsou přínosné pro praxi a mohou se rovněž stát základem pro další bádání. Předložená práce je 

zpracována na velmi dobré úrovni a nemám k ní – i jako oponent – žádných výhrad, 

s výjimkou výše uvedeného k obrázkům 



 

Současně prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované  

zdroje řádně citovány a/nebo parafrázovány. Rovněž tak oba systémy na kontrolu plagiátů  

ukazují velmi malou shodu (ca 5%) 

 

Závěr: 

Předložená práce plně splňuje požadavky, které jsou kladeny na bakalářské práce. Doporučuji 

proto komisi pro SZZK přijmout bakalářskou práci MUDr. Jana Potěšila k obhajobě a 

navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že návrh mého hodnocení je stupněm 

výborně.  
 

Doporučuji rovněž výsledky předložené pilotní studie publikovat v odborném periodiku. 

 

 

Dotazy k obhajobě:  

(1) Jak by mělo / mohlo probíhat šetření, které by navazovalo na Vaši pilotní studii? 

(2) Uveďte stručně, jaká konkrétní doporučení pro praxi vyplývají z Vámi provedeného 

šetření a jak by bylo možné tyto zavést do praxe. 

 

Poznámka: po obhajobě prosím doplnit do errat (viz SIS) informaci o zdrojích obrázků 
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