
Vyjádření školitele k bakalářské práci Sabiny Suljakovićové 

 

Sabina Suljakovićová, studentka 3. ročníku 2. LF UK v Praze, zpracovala bakalářskou práci s názvem 

„Zlomeniny acetabula, jejich komplikace a následná rehabilitace“. 

 

Formální stránka a členění práce 

Práce má charakter standardní vědecké publikace. Má 57 stran, text vhodně doplňují 2 tabulky a 14 

obrázků. 

 

Úvod 

V úvodu je stručně objasněna problematika zlomenin acetabula. Dále je tady podáno srozumitelné 

vysvětlení východisek pro provedenou studii. 

 

Cíl práce 

Cíl studie je jasně formulován. 

 

Kyčelní kloub 

V této části práce je srozumitelně popsána anatomie a biomechanika kyčelního kloubu. 

 

Zlomeniny acetabula 

Táto kapitola obsahuje ozřejmění mechanizmu vzniku zlomeniny a její diagnostiky, stručný přehled 

klasifikací, terapeutické možnosti včetně operačních přístupů. 

 

Další péče 

Je věnována zejména pooperační péči a aspektům zátěže poraněné končetiny a její dávkování. 

 

Komplikace 

Precizně charakterizuje možné nezdary léčby. 

 

Totální endoportéza po zlomenině acetabula 

Je zaměřená na popis řešení závažných komplikací léčby tohoto poranění. 

 

Rehabilitace 

Pojednává o všech součásti pooperační rehabilitace a komplexně charakterizuje jednotlivé fáze a 

jednotlivé postupy používané při rehabilitace pacienta po zlomenině acetabula. 

 



Diskuse 

Velmi pečlivě prodiskutovává jednotlivé součástí práce na základě přiměřených informací z 

písemnictví. 

 

Závěr 

V Závěru jsou konstatovány dosažené cíle studie a doporučení použitelná pro klinickou praxi. 

 

Referenční seznam 

Výběr 42 citovaných titulů domácích i zahraničních autorů a 2 internetových zdrojů považuji za 

adekvátní a pro danou tématiku reprezentativní. 

 

Přílohy 

Obsahují především stručnou, ale dostatečně instruktivní kazuistiku a další obrazovou dokumentaci. 

 

Naplnění cíle práce 

V úvodu definovaný cíl práce byl podle mého názoru studií naplněn. 

 

Celkové hodnocení práce 

Předložená práce je formálně i obsahově hodnotná, rozsah považuji za dostatečný pro uvedenou 

problematiku. 

 

Závěr 

Práci Sabiny Suljakovićové „Zlomeniny acetabula, jejich komplikace a následná rehabilitace“. 

hodnotím jako zdařilou. Oceňuji mimořádný přístup a samostatnost Sabiny Suljakovićové. Moje role 

při velmi kvalitně odvedené práci byla skutečně pouze na úrovni konzultanta. Práce podle mého 

názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské práce studentů 2. LF UK. 

 

 

V Praze dne 20. dubna 2010. 
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