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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
3
výstupů práce…
Problematika transtibiální amputace je zcela jistě aktuální, už jen díky narůstajícímu počtu amputací, výskytu
onemocnění diabetes mellitus v ČR i ve světě. Nedostatek aktuální odborné literatury, která by korespondovala
se současným technickým i medicínským trendem protézování pacientů a jejich následnou rehabilitační péčí,
nabízí praktické využití práce v praxi.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka práce pracovala samostatně a ve sporných otázkách spolupracovala formou konzultací. Problematika je
zpracována převážně s použitím domácích zdrojů, ale i zahraničních publikací, které jsou v této oblasti velmi
těžko dostupné. Pro základní vstup do problematiky rehabilitace transtibiálně amputovaných pacientů, má práce
dostatečně široký rozsah.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Body
celkem
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Práce je rozdělena do 5-ti částí, kde první část obsahuje historii protetiky, příčiny amputací, amputační techniky
a možné komplikace. Druhá část popisuje v ČR značně opomíjenou fázi přípravy před samotným amputačním
zákrokem. Ve třetí části se autorka věnuje po amputační péči, ve které je v rámci multidisciplinárního týmu
začleněn i ergoterapeut. Čtvrtá část popisuje vybavení pacienta protetickou pomůckou, volbu technického řešení,
biomechaniku protetické pomůcky a možné komplikace. Cíl práce – popsat a shrnout celý proces, kterým projde
pacient po transtibiální amputaci byl splněn.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy…
Formální zpracování bakalářské práce má velmi dobrou úroveň, práce je srozumitelná a chronologicky
seřazená. Rozsah práce i grafická úprava odpovídá zvolenému tématu.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jak hodnotíte rozsah péče o transtibiálně amputované pacienty v ČR?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka
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