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Jméno diplomanta:

Jméno vedoucího práce:
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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie ostatní

   

tabulky obrázky grafy přílohy

0 22 0 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X  

úroveň práce s literaturou včetně citační normy X

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

stylistická úroveň textu X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

obsahová kvalita zpracování teoretické části X

logická stavba práce a vyváženost kapitol X

volba vyšetřovacích technik, provedení a jejich zápis   X

adekvátnost, kvalita terapeutické intervence a její zápis X

schopnost vyhodnocení intervence a interpretace výsledků kazuistiky X  

úroveň zhodnocení práce ve vztahu k současným poznatkům X  

ostatní

stupeň hodnocení

60/67

58

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů
odborné články

 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PaedDr Zdeněk Šolc

Kavale Žofie

Mgr. Svatava Neuwirthová

Kazuistika orto-protetické péče o pacienta s diagnózou Charcotovy osteoartropatie

Prvním z cílů této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice Diabetu a jeho 

bezprostředních rizicích pro pacienta a možnosti využití orto-protetických pomůcek. Druhým cílem práce je 

zpracování kazuistiky orto-protetické péče o pacienta s diagnózou Charcotovy osteoartropatie.



4. Využitelnost výsledků práce v praxi:   průměrná

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

6. Prohlášení oponenta práce:

7. Doporučení práce k obhajobě: ano   

8. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne:  22.6.2021 PaedDr Zdeněk Šolc

podpis vedoucího práce

Diplomantka splnila stanovené zadání a naplnil obsahové, jazykové a formální požadavky kladené na bakalářskou 

práci. Práce je  rozčleněna do 5 navazujících kapitol. Vzhledem k šíři daného tématu je vcelku obšírně téma 

zpracováno v teoretické části. Praktickou část a její zpracování hodnotím pozitivně, pouze některé termíny 

formulace a názvosloví bych volil jiné. Gramatické chyby jsem v práci nenalezl.. K obhajobě navrhuji následující 

otázky 1) Rozdíly v postupu  následného tvarování skořepiny  ortézy z PE a laminátového kompozitu? 2) Jaké se 

provádí úpravy obuvi na druhé končetině při aplikaci ortézy dle Sarmienta?

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

parafrázovány.

 (DLE OBHAJOBY) výborně – velmi dobře


