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Předložená práce „Základy protetiky“ je zpracována ve formě publikace (ISBN 

978-80-260-0027-3), formátu A5 pevné vazby, na 100 stranách textu, doplněna 

slovníkem pojmů a literárními zdroji. 

 

Aktuálnost problematiky, originalita práce 

Předložená práce prezentuje velmi aktuální tématiku – předkládá čtenáři pohled 

na základní otázky oboru „protetika“ – od vymezení či definice oboru, přes 

tématiku amputací, protetometrie, protézy dolních a horních končetin, jakož i 

jejich opravy a údržby. Práci lze pokládat za originální, protože v tak ucelené 

podobě nebyla v české literatuře obdobná tématika doposud zpracovaná a 

rovněž tak v zahraniční literatuře není daná tématika takto v ucelené formě 

prezentovaná. 

 

Úroveň a kvalita metod, postupů a výsledků 

Zpracování jednotlivých částí či kapitol práce považuji za zcela vyhovující. 

Všechny kapitoly jsou sepsány jasným, srozumitelným jazykem, metodické 

postupy jsou sepsány rovněž jasně a srozumitelně tak, že tyto lze využít v praxi. 

V celé práci jsou zřetelné znalosti a dovednosti autora, především však jeho 

mnohaleté zkušenosti, jež při sepsání textu dokonale uplatnil. 

 

Přínos práce 

Jak již uvedeno výše, práce je zcela originální a proto její přínos především pro 

praxi v oblasti protetiky je neoddiskutovatelný. Práce je krom uvedeného 

přínosná i pro další odborníky – jak lékaře tak nelékaře. Velký přínos práce 

vidím také pro studenty nelékařských zdravotnických oborů – ortotik-protetik, 

fyzioterapeut, ergoterapeut aj. V neposlední řadě v práci najdou potřebné 

informace i samotní handicapovaní. 

 

Formální zpracování práce, jazyková a slylistická úroveň, rozsah práce, 

grafická úprava práce. 

Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, především názorná a vysoce 

kvalitní obrazová dokumentace stojí za zmínku. Práce je sepsaná v jazyce 



českém, bez stylistických problémů a tiskových chyb. Pokud jde o rozsah práce 

- tento je plně vyhovující vzhledem k tématice v práci řešené. 

 

Závěr: 

K práci nemám připomínek, snad jenom doporučení, že by si zasloužila překlad 

i do jiných jazyků. 

Předložená práce Mgr. Rudolfa Pulpána plně vyhovuje nárokům, které jsou na 

rigorózní práce kladeny. Doporučuji proto, aby byla předložená publikace 

akceptovaná jako podklad pro absolvování rigorózní zkoušky a udělení titulu 

PhDr. 
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