
 

Posudek vedoucího bakalá řské práce 

 

Posluchač Jan Maleš , student studijního oboru Ortotik – protetik, zpracoval 

diplomovou bakalářskou práci na téma „Protetický rehabilita ční program po 

transfemorální amputaci“. 

 

Po zadání bakalářského tématu se Jan Maleš pustil do studia s velkým zájmem a 

nasazením. Především pro sebe, pro vlastní poznání se chtěl dozvědět co nejvíce o 

rehabilitaci po transfemorální amputaci, pokud možno zmapovat možnosti v našem 

státě a případně je porovnat se zkušenostmi v zahraničí. Často konzultoval problémy 

spjaté s fyzioterapií osob s nadkolení amputací, mnohdy způsobené i vlivem 

odlišností samotného operativního zákroku. V metodologii se orientoval především 

publikovanými www stránkami naší fakulty a odbornými publikacemi viz v kapitole 

Literatura. 

Jeho práci lze rozdělit na dvě hlavní části.  

V první části diplomant seznamuje čtenáře s teorií, jak ji z literatury nastudoval, utřídil 

a uceleně zpracoval. Odborné informace klade za sebe tak, jak by podle jeho 

představy měly být v praxi promýšleny a aplikovány při případné transfemorální 

amputaci, možná i ve zdůvodněné obměně, nicméně v názorové syntéze různých 

profesionálních pracovníků, kteří mají co říci nejen k amputaci jako takové, ale 

obecně a zásadně k člověku s amputací. 

Ve druhé části využívá literárních zdrojů a vlastní pohybové zkušenosti ke 

koncipování pohybového programu, který zapadá do tzv. školy chůze. Pochopitelně, 

že díky rozsahu bakalářské práce se zabývá jen jejími dílčími částmi, avšak pro 

vlastní průpravu chůze částmi důležitými. Konkrétně uvádí osobně ověřená cvičení 

s pacientem na lůžku a cvičení, která doporučuje zařazovat do tzv. školy pádu. 

Přesto, že terminologicky nejsou příklady cvičebních tvarů zcela přesné, jsou jejich 

popisy pro pacienta srozumitelné. 

 

Dotazy: 

V textu se odvoláváte na Vavrošovou, která doporučuje pacientům s nadkolení 

amputací spánek na břiše. Specifikuje autorka blíže doporučovanou polohu? 

 



 

Závěr: 

Posluchač Jan Maleš na své bakalářské práci pracoval systematicky a jak již výše 

uvádím, se zájmem a odpovědně. Prací se velmi poučil, o čemž svědčí především 

jeho, můžeme říci praktická část práce. V ní sepsal poznatky, které získal 

samostatnou prací s postiženým pacientem, a nepochybně mu svým optimistickým i 

odborným přístupem také velmi pomohl.  

Bakalářská práce splňuje požadavky, které jsou na ni kladeny studijním a zkušebním 

řádem naší fakulty a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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