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Průběh obhajoby: Student Bc. Jan Maleš představil v prezentaci svoji práci na téma
Hodnocení efektivity používání myoelektrické protézy u jedinců s
vrozenou či získanou amputací horní končetiny. Výzkum byl
realizován u 6 jedinců s amputací HK s rozdílnými typy myoprotézy.

Vedoucí práce PhDr. Klára Daďová, Ph.D. ocenila dlouhodobou
spolupráci s diplomantem a jeho celkový přínos pro studovaný obor.
Práci oceňuje jako přínosnou pro její multidisciplinární přínos a
přesah. Kombinace oborů protetika a aplikované pohybové aktivity
dává studentovi základ, který ji výjimečný a umožňuje mu vnímat
problematiku funkce ruky a její náhrady v širších kineziologických
souvislostech. Výzkumné otázky jsou v diplomové práci chybně
označeny jako hypotézy.

Oponent práce doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. pozitivně zhodnotil
široké pojetí teoretických východisek. Praktická část je vhodně
uvedena a přehledně zpracována. Diskuze zahrnuje srovnání
výsledků s jinými autory. Úroveň práce je nadprůměrná a založená
na vysoké odbornosti technické, etické i biomechanické. Oponent
práci doporučil k uznání jako rigorózní.

Diplomant zodpověděl otázky komise.
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