
Jméno oponenta práce:

Jméno bakaláře:

Název bakalářské práce:

Cíl práce:

1. Náročnost tématu na: průměrné nadprůměrné
* teoretické znalosti X
* vstupní údaje a jejich zpracování X
* použité metody X

2. Kritéria hodnocení práce:
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X
samostatnost diplomanta při zpracování
tématu X
logická stavba práce X
práce s literaturou včetně citací X
adekvátnost použitých metod X
úprava práce (text, grafy, tabulky) X
stylistická úroveň X

3. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

5. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

6. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 14. 4. 2015 Podpis oponenta BP

Studentka jako první zpracovala v rámci oboru problematiku amputací v souvislosti s vnímání kvality
života samotným pacientem.
Téma lze označit jako velmi užitečné pro všechny odborníky, zabývající se přímo oborem Ortotika-
protetika, ale i pro pracovníky zdravotních pojišťoven, pro úředníky v příslušné legislativě a podobně.
V práci byly nalezeny především formální nepodstatné nedostatky:
- předložky, krátké spojky a rozdělený rozsah hodnot (např. str. 70) na konci řádků
- str. 12 pojen namísto pojem (str. 12), zdraví/nemocný namísto zdravý/nemocný (str. 61)
- čárky mezi větami (např. str. 22)
- grafické odsazení kapitol 2.5 a 2.5.3
- používání nejednotného označování odborníků oboru Ortotika-protetika dle legislativy.
- kapitoly 5 a 6 jsou nazvány totožně, vhodný by byl pro kapitolu 6 název např. "Souhrn výsledků"
- položka 21 v použité litaratuže nestejně odsazená
Otázka: vysvětlete pojmy ortotik-protetik, protetický technik, ortopedický technik v souvislosti se
stávající legislativou.
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Cílem této práce bylo zmapovat a zhodnotit stupeň kvality života u dospělých osob po transtibiální
amputaci. Řešeny byly dva pohledy, první byl pohled na osobní spokojenost vyplívající z osobních
prožitků, druhý byl pohled na ovlivnění kvality života postižené osoby další osobou, v tomto případě
ortotikem-protetikem.
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