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K posouzení předložená bakalářská práce na téma „Poranění  nebo
onemocnění kolenního kloubu a možnosti ortotického vybavení“ je
zpracována na 36 stranách textu za použití 9 literárních zdrojů.

Práce si klade za cíl popis různých poranění a onemocnění kolenního kloubu
omezujících pohyb či stabilitu a možnosti ortotického vybavení.

Práce je systematicky členěna do devíti kapitol, což v základu vyhovuje
charakteru práce. Z převážné části, v úvodních pěti kapitolách, se práce věnuje
obsáhlému a podrobnému anatomickému a morfologickému popisu , částečně
pak i traumatologii a patofyziologii kolenního kloubu.  V šesté kapitole je popis
zaměřen na biodynamiku kolenního kloubu. Sedmá a osmá kapitola jsou
věnovány problematice možností ortotického vybavení kolenního kloubu, ovšem
pouze formou velmi zjednodušeně popisnou.

Kromě  nemalého  počtu gramatických chyb a překlepů, opomenutí vrozených
a  neurologických postižení kolenního kloubu, chybějícího označení použitých
citací či absence stanovení hypotéz, se předložená práce vyznačuje mnoha
závažnějšími nedostatky. Chybí zdůvodnění výběru a aktuálnosti tématu, stejně
jako nastínění problému, který by práce měla řešit, či očekávaný přínos práce.
Práce neobsahuje podrobnou zprávu  o  tom, co  je  v současnosti  v domácí i
zahraniční literatuře o zvolené problematice publikováno.



Hlavním nedostatkem je skutečnost, že v práci naprosto   chybí  její  nezbytná
deskriptivně-analytická část / ucelené zpracování, utřídění a kritická  analýza
přehledu   poznatků o  zvoleném  tématu  bakalářské práce /. V samém závěru
práce, kromě zcela vágního tvrzení o vhodnosti  aplikace kolenních   ortéz, pak
naprosto chybí souhrn vlastních dosažených výsledků, závěrů a poznatků v oblasti
zvoleného  tématu  bakalářské  práce.

Závěr :

Vzhledem  k výše  uvedenému  bakalářskou  práci  Jiřího  Vojáčka

n e d o p o r u č u j i k obhajobě.

V Ústí  nad  Labem,  18.4.2016

MUDr. Vlastimil  Kousal


