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Bakaláiská pr.ke ~~ wlii.~ MU I!TIi!IiZŽlPersWdiaw~ 2010-2012 I!11iI!UK"2J.f m Klinice
rehabifdace a teIo~weho KebrsM.

Autorem je lékar.. ~jd $te ~t<<<OOJI ~e pij IiJznjm ~ a!!dMtkh lokomocne

hendiA1::epaífal!!lýdn~ímd. ~ ~imroou ~~ii JIíGOO.iiernti"~ ~i!!aem.. ~Imwaní
v Centru následm:-épéEre(diff.weUM4I»we m ~.

Bakalárská práce je v rozsahu SS stran a 12 strcm príloh. Je delena standardne a má 6 kapitol.

Formálnírozdeleni:

Kapitola1.. S~a~f~oftr.m~~~~oam~.10sban.

Kapitola 2. Cíle práce a autorovy hypotézy. 1 strana.

Kapitola3. MetOOii/ta.~í ~LiI~ a/!!E!~ zaplÍ.Í!~ p.mf. 8w!m:em.UK.FTVS.

Kapito§a 4. ~1i.'W. ~ 46 sffiimádffi~ sIh;~*,wi~lk*, mereni.

Kapitola 5. Diskuse. Na 9 stranách autor. porovnává své výsledky s dostupnými údaji svetové
literatury.

~6..~-

V práci je uvedeno26 tabulek (10 v textu a 16 v priloze) a 93 obrázkU (86 v textu a 7 v prlloze).

Nekolik pripomínek k fu!nm;áRnism!ii!l1Cepráce.. Pouze 'IIIpeti prípadech se ~kytly preldepy a to na

str. 16..orkt. 15..8" I!1esW. 63 ~~ ~1emI1ti1I"$UF.7f7I2..ir.ÍKd!bsbmra"dopIlI1Ierni~.. str. m - "'týmvýše

autora, ne pacienta'" . str. 81. dve tabulky stejného poradového císla.

Autor poožil19liter.imklm~"~ ~fd1I" publikmra~!PO f. ~minovaného

Výsledekprár:e::.A.wrmrWi\'ŠEti'iI11 paa1mt!Jiú~e 'ii~<W!~2 !let.Prumer 10 rotiíL~i po amputaci

OKzvaskulámí'ch prídn. 7 z nich po amputaci ve stehne a bérci. Celá skupina byfa na níZkémstupni

uživatele dle kriterií pojištoven..tj. nechodící nebo omezený iteriérový typ. Uvšech bylyzjišteny znaky
metabolického syndromu.

Autor vkohorte p~ ~S a ~J ~ kyslíkupri záteži"~r.mý oxid uhlicitý,

pomer respiracní v)<meny..mimaWvouventiJaci"tepowu ci dechovou fra'Y<enci,dechový objem a
maximální dosaženOJ.Jspoti'ebJ..JkystiSru.Ta je ukazatelem velikosti záteže a hodnotí kapacitu
transportnfho systému. Oznacena V~ peat v frtredt {min.

Vdiskusi bylynamerené hodnoty por~nw s údaj z dostupného písemnidvÍ- Protože nekterí



z p~ I!1!I!eD.ii7lbtrdi~íIdkidn 1Pifi1r.rn~~i" ~ piiiltnf~iUIII!ID>Ik~ldu ~~níimu

chronotropnimu vlivu.

Predložená práce VIdiskusi obhájila a zhodnotila energetickou nárocnost jízdy na invalidním

\íOribIWIli~$I~í ~í<mijjJumR~, ttjj.~o a~~ I!íerlIiPomrdiEa

pred~wem~dhme$~íQXW.~~~.We~pm

rehabilitacní praxi, která se zabývájedinci ve veku gerontu, s polymorbiditou po amputaci dolní
koncetiny.

Školiteli ~ ~ ~ ~i lMliUJJ!)r.VIÍtia~ ~ú u Iommocne
hendikepomnjdu máinmmw~a ~jej Ik~jobe..

V Kraselove 6. Kvetna 2012. Doc. MUDr. PaedDr. Jan Kálal, CSc.
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