
Posudek vedoucího bakalářské práce

Předmětem posudku je bakalářská práce na téma: „Stavba myoelektrické protézy
předloktí“, studenta třetího ročníku oboru ortotika-protetika Jana Kuštána. Práce má
rozsah 60 číslovaných stran textu. Literatura odkazuje na 14 literárních zdrojů, které
jsou v textu řádně označeny, dalších 8 zdrojů vesměs internetových odkazů a 28
obrázků.

Bakalářská práce je vytvořena na základě literární rešerše a zabývá problematikou
osob po amputaci v oblasti předloktí a jejich vhodném protetickém vybavení
myoelektrickou protézou. Důraz je také kladen na indikaci k amputaci a následnou
rehabilitační a ergoterapeutickou péči.

Cílem práce je shrnout poznatky o problematice postižení v oblasti předloktí a
navržení řešení formou praktického vybavení spolu s následným nácvikem běžných
denních aktivit s myoelektrickou protézou.

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou.
Teoretická část bakalářské práce je na základě literární rešerše zaměřena na
analýzu problematiky biomechaniky a amputace v oblasti předloktí. Zabývá se
jednotlivými typy amputací a důvody k amputaci. Dále se v ní zabývám rukou jako
úchopovým orgánem a různými typy protéz horní končetiny.
Praktická část je věnována vhodné indikaci a stavbě myoelektrické protézy.
Pojednává o různých způsobech získávání měrných podkladů, navržení a popsání
stavby myoelektrické protézy předloktí. Dále se zaobírá principem řízení myolektrické
protézy a vhodným umístěním elektrod na pomůcce.

Co se týká obsahu je věnováno 17 stran úvodu a obecné anatomii, 14 stran
amputacím, 10 stran obecně protézování a 19 stran myoelektrickým protézám a
závěru. V pasáži věnované obecně protézám jsou rozebírány tahové bandáže a
protézy horní končetiny nad rámec zvoleného tématu.

Text je srozumitelný až na níže uvedené nejasnosti:

Str.32 - Ambroise Paréovi – spíše bych uvedl jméno v prvním pádě.

Str.33- exoskeletové a endoskeletové- častější je výraz endoskeletární a
exoskeletární.

Str.34-Podtlak v pahýlovém lůžku je regulován „podtlakovým ventilem”.- to platí spíš
u protéz Dk.

Str. 34- Oporná stěna „tvrdého” lůžka je potom formována podle zevního povrchu
silikonového nebo polyuretanového lůžka.- to není pravda, tvar lůžka se nemůže
přizpůsobovat měkkému návleku.



Str.36 - Aktivní protézy ovládané vlastní silou přímo, např. typ Krukenberk.-
Krukenbergova plastika je specifickým typem amputace tzv. „račí klepeto“, tento
způsob však nelze využívat v pahýlovém lůžku k ovládání, pacienti takto vybavení
protézy nepoužívají.

Str.36- U těchto protéz je možné využít aktivně stavitelnou protetickou ruku nebo
aktivně stavitelný pracovní nástavec.
Je zde možné využít aktivně nastavitelnou ruku nebo pracovní nástavec.- Tyto dvě
věty tvrdí prakticky totéž a uvádět je pod sebou není logické.

Str.55- zasunutí pahýlu vytáhneme skrz otvor ventilu.- Tento typ protézy nepoužívá
ventil pouze trubku pro zatažení pahýlu návlekem.

Práce se zhostila dané problematiky průměrným způsobem. Obzvlášť část týkající se
vybavení myoelektrickou protézou by mohla  být rozvinutější, i když konstatovaná
fakta odpovídají dostupnosti zdrojů, k tomuto mále frekventovanému tématu. Text
splňuje úroveň bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnocení si
ponechám podle jejího průběhu a zodpovězení doplňujících dotazů.

V Přezleticích 18.04.2011

………………………………………

Mgr. Rudolf Půlpán

Otázky k obhajobě:

1. Existuje i jiný než dvoukanálový způsob řízení protézy?
2. Jaká míra je určující pro volbu protézové ruky?
3. Jakým způsobem jsou protézové ruky kryty?


