POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE*
3. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Anita Žáčková

Vedoucí práce:

Ing. Jan Červený

Název práce:

Rehabilitace po transtibiální amputaci

Autor posudku:

PhDr. Alena Herbenová
oponent
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění
1 předpokládaných výstupů práce…
3
Problematika transtibiální amputace je jistě aktuální – diabetes mellitus je nejčastější indikací
k amputaci dolní končetiny a výskyt tohoto onemocnění stále roste. Práce se poměrně velmi
podrobně věnuje protetické problematice a v tomto ohledu je do jisté míry originální. Zejména
pak autorka, která se chce této oblasti i nadále věnovat, využije poznatky, které během
zpracování této práce získala, ve své fyzioterapeutické praxi.
2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších

domácích i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších
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souvislostech zejména s ohledem na praktické výstupy.…
Autorka práce uvádí celkem 30 pramenů, z toho 17 literárních; ostatní zdroje jsou získané
„online“, evnt. z odborných seminářů, 3 z nich jsou zahraniční. Autorka jistě mohla využít i
dalších literárních pramenů, které zmiňují, mimo jiné, např. nutnost zátěžového vyšetření, výšku
energetických nároků při chůzi s protézou v závislosti na výšce amputace, riziko výskytu bolesti
v zádech, různé formy vytrvalostního tréninku či např. přehled hlavních zásad denního režimu
(včetně výběru vhodné obuvi), které by měl pacient v každodenním životě dodržovat.
3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné

zvládnutí odborného problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a 2
závěry práce, skutečný praktický i teoretický přínos práce…
Jelikož nejde o experimentální práci, nebyly stanoveny výzkumné otázky a tudíž ani hypotéza;
cíl práce – tj.chronologický sled komplexní rehabilitace byl, až na výše zmíněná „opomenutí“,
splněn. Rehabilitace a fyzioterapie jsou podrobně popsány v každé fázi amputace, vč. fáze před
amputací. Doporučila bych však autorce zpracovat alespoň jednu kazuistiku, kde by
demonstrovala své praktické dovednosti při terapii konkrétního pacienta a současně ji tak
umožnila v diskusi konfrontovat použité fyzioterapeutické postupy s postupy uvedenými
v literatuře. Práce je tedy spíše rešerší a jako taková však postrádá dostatek literárních zdrojů
týkajících se fyzioterapie a náhled na event. různé přístupy v rehabilitaci pacientů po
transtibiální amputaci.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická

úprava práce, dodržení publikační normy…
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Body
celkem

Formální zpracování bakalářské práce, stejně jako grafická úprava, mají dobrou úroveň,
některé obrázky by však patřily spíše do přílohy, ve které by mohly být uvedeny/zobrazeny i
některé fyzioterapeutické postupy. U některých kapitol (fyzioterapie) by výraznější struktura
textu přispěla k jeho větší přehlednosti. Publikační norma byla dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Víte co je to ProTECtor System?
Domníváte se, že masér provádí tzv. měkké techniky a aplikuje fyzikální
terapii?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte
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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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