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Předložená bakalářská práce na téma „Atletika pro sportovce s amputací dolní
končetiny“ je zpracována na 54 stranách textu, za použití 29 citovaných zdrojů.
Student předkládá bakalářskou práci, kde si za cíl klade shrnout poznatky
z oboru ortopedické protetiky a to s hlavním zřetelem k amputacím dolních
končetin a atletice.
Práce je členěna do devíti kapitol. Po úvodní kapitole student předkládá
charakteristiku atletiky. Následuje kapitola cílů a po té metodika práce. Tyto
kapitoly jsou sepsány sice stručně, ale vzhledem k charakteru práce je lze
akceptovat. V dalších kapitolách se autor věnuje zdravotnímu postižení,
protézám, sportu tělesně postižených a rovněž tak nejvýznamnějším atletům
historie. Rovněž tyto kapitoly jsou stručně sepsané, je zde však zřejmé, že autor
pro jejich zpracování prošel základní literaturu a tuto vhodně použil. V kapitole
diskuse se vyjadřuje k položeným otázkám. Zde však hovoří o potvrzení otázek,
což není správné, na místo toho aby se vyjádřil jaké je možné zodpovězení
těchto otázek. V závěrech práce postrádám doporučení či uvedení přínosu práce.
Formální úprava práce je přijatelná, jediná nevyhovující pasáž je abstrakt
v angličtině, který je nezbytné přepracovat a v erratech znovu vložit do systému.
Dalších připomínek k práci nemám, shodně tak jako ke spolupráci studenta,
který bez konzultací, až na jednu výjimku před odevzdáním práce nekonzultoval
a práci, která je již opravenou prací původní, sepsal sám a využil konzultací
odborného konzultanta.
Závěr:
Předložená bakalářská práce splňuje základní požadavky, které jsou na
bakalářské práce řešené na UK FTVS kladeny. Doporučuji proto komisi pro
SZZK přijmout bakalářskou práci Milana Baška k obhajobě a navrhuji

hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že návrh mého hodnocení je stupněm
velmi dobře - dobře.
Dotaz pro obhajobu:
Jaká doporučení do praxe vyplývají z Vaší bakalářské práce či která můžete
doporučit na základě Vaší práce.
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