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Předložená  bakalářská práce na téma „ Případová studie orto-protetické péče o pacienta s dg 

paraplegie za použití motorizovaného skeletu“ je zpracovaná na 65 stranách textu,  

za použití 51 citovaných zdrojů a je doplněna šesti přílohami. 

 

Student se věnuje velmi aktuální tématice a klade si za cíl „ posouzení motorických funkcí 

pacienta s parézou dolních končetin v důsledku míšní léze na základě předepsaných terapií, 

zejména užití motorizované ortézy“. 

 

Práce je členěna do pěti základních kapitol. Po úvodní kapitole je zařazena literární rešerše, 

kde student se věnuje jednak tématice paraplegie a dále ortotice, zařazuje kapitoly k 

exoskeletu, srovnatelných zařízení a v neposlední řadě se věnuje indikacím a kontraindikacím 

uvedených postupů. Do literární rešerše řadí – kapitolu 2.3. Místo výzkumu – tato pasáž by 

však měla patřit do metodiky práce a ne do literární rešerše. Odhlédneme-li od tohoto 

formálního nedostatku, je literární rešerše zpracovaná velmi kvalitně a plně vyhovuje tématice 

ve vlastní případové studii řešené. 

 

Obsahem kapitoly 3 je Praktická část, kde student prezentuje případovou studii jednoho 

pacienta, se kterým pracoval v RU Kladruby. Tato pasáž obsahuje velmi rozsáhlý popis jak 

hodnotících tak terapeutických postupů, ve kterých se lehce ztrácí vlastní práce studenta – tzn. 

není zřejmé, jak se student na jednotlivých terapiích podílel. V závěrečných pasážích 

praktické části se dozvídáme o efektu, ale postrádám jasné vyhodnocení, srovnání úvodního a 

konečného hodnocení. Dále na některých místech shledávám drobné formální nedostatky – 

chybějící jednotky u řady údajů (hmotnost, výška atd.). Rovnež tak metodický postup – tj. jak 

případová studie byla řešena je popsána velmi stručně. 

 

Poslední kapitola je závěrem - zde se student poměrně rozsáhle rozepisuje o exoskeletech 

s odkazy na zdroje, ale zhodnocení vlastní práce je zde spíše v pozadí.  

 

Formální stránka práce vyhovující, práce je psaná dobrým jazykem s minimem překlepů.  

 

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

zdroje řádně citovány a/nebo parafrázovány. 

 

 

 

 



Závěr: 

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

proto komisi pro SZZK přijmout bakalářskou práci bc. Norberta Herrmanna, MBA 

k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.  

 

 

Dotazy k obhajobě:  

(1) Vyjádřete se konkrétně k efektu terapie, kterého bylo u pacienta dosaženo 

(2) Uveďte jak by se vaše práce lišila, pokud by nedošlo k vlivu opatření souvisejících 

s pandemií Covid-19 

 

v Praze 04.06. 2021 
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