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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTUJosé Martího 31, 162 52 Praha 6

Posudek oponenta bakalářské práce

Jedná se o bakalářskou práci absolventa tříletého studia ortotik-protetik
Vladana Prince s názvem „Porovnání typů transfemorálních lůžek “.

Práce obsahuje 77 číslovaných stran, 26 odkazů na tištěnou literaturu, 6 odkazů na ústnísdělení, 1 tabulku a 76 obrázků. Všechny citace jsou v textu řádně označeny.Cílem této práce je popsat funkční principy a biomechanické vlastnosti transfemorálníchlůžek. Na základě informací ze zahraniční i české odborné literatury sestavit ucelenýučební text.Pro vytvoření práce byl použit kvalitativní výzkum metodou sběru a sekundární analýzydat z odborných publikací, článku a časopisů. K ověření informací byla použita metodaneformálního rozhovoru s expertem.Jedná se o vysoce odbornou práci, ve které se odráží interakce studenta s praxí.Domnívám se, že tento text vyžaduje více než bazální znalosti stavby transfemorálníchprotéz a je vhodný pro rozvíjení znalostí již hotových ortotiků protetiků. V práci bylydokonale vytěženy veškeré dostupné zdroje. Možná by bylo na místě vždy shrnutí čipřehled jednotlivých typů lůžek s vyznačením jejich charakteristických vlastností.Práci lze vytknout pouze tyto chyby:Str. 11.Bod.4. Definice cílů a sestavení úkolů a hypotéz bakalářské práceV této rešeršní práci nebyla definována žádná hypotéza, která by byla potvrzena nebovyvrácena.Str. 14.Práce uvádí dvě historie:1. historii amputací2. historii protéz
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Toto rozdělení je poněkud nešťastné a lehce si ve svých tvrzeních odporuje. Účelnější bybylo spojení do jednoho odstavce.
Práce je psána jasným a srozumitelným jazykem, bez gramatických chyb a překlepů,formálně je téměř dokonalá. Zpracování tématu je vysoce nad rámec bakalářské práce,nepochybně se řadí mezi nejkvalitnější práce, zpracované studenty oboru ortotikprotetik, za celou dobu jeho existence. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako
výbornou.

Otázky k obhajobě:
1. Které skutečnosti ovlivňují výšku laterální peloty nasedacího (dosedacího )věnce?2. Jaké znáte typy prefabrikovaných lůžek a jaké jsou s nimi zkušenosti?3. Jaký je zásadní rozdíl v materiálové skladbě transfemorálních lůžek v porovnánís ostatními typy protéz Dk.?

V Praze dne 08.04.2015
PhDr. Rudolf Půlpán


