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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

10/2 11/3

tabulky obrázky grafy přílohy

41 43 22 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

samostatnost diplomanta při zpracování práce *

stupeň splnění cíle práce *

úroveň práce s literaturou včetně citační normy *

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) *

stylistická úroveň textu *

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

obsahová kvalita zpracování teoretické části *

logická stavba práce a vyváženost kapitol *

volba vyšetřovacích technik, provedení a jejich zápis *

adekvátnost, kvalita terapeutické intervence a její zápis *

schopnost vyhodnocení intervence a interpretace výsledků kazuistiky *

úroveň zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům *

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

Práce v rozsahu podstatně vyšším, než jaký je kladen na BP. Zhodnocení výsledků a možnosti zlepšení povědomí o oboru je relevantně 

zhodnoceno. Největší efekt by přinesla systémová změna v rámci vzdělávání lékařů v rámci studia medicíny, kdy v minulosti probíhalo 

vzdělání v oboru ortotika-protetiky v podstatně větší šíři a bylo postupně redukováno, aby vznikl větší prostor pro medicínské obory. 

Student správně hodnotí jedinou možnost dnešního zvyšování povědomí o oboru pomocí úzké spolupráce s ortoticko-protetickým 

pracovištěm.

ostatní

stupeň hodnocení

95/68

58

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

9/23
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Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko–protetického řešení syndromu diabetické nohy.

Cílem práce bylo popsat aktuální stav povědomí lékařů o možnostech ortoticko-protetického řešení v rámci prevence i terapie 

syndromu diabetické nohy. 



6. Prohlášení vedoucího práce:

7. Doporučení práce k obhajobě: ano
ano                                     

s výhradou
ne

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne 12. 1. 2021 Ing. Pavel Černý, Ph.D.

podpis vedoucího práce

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledal, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. Práce 

byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).

výborně (A)


