
Oponentský posudek 
z katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu  

 

kterou předložila Ing. Monika Drobná, na téma: 
 

„Úhrada a evidence individuálních zdravotnických pomůcek – vztah 

zdravotních pojišťoven a protetických pracovišť  “. 
 

 Předložená bakalářská práce se mě dostala k rukám pouze v elektronické podobě, a to 

bez příloh, které začínají na 106 stránce, tabulky a obrázky u dané práce jsou v textu.  Seznam 

použité literatury obsahuje 53 titulů a internetových zdrojů. Práce se skládá celkem ze 12 

kapitol, seznamu literatury, seznamu tabulek a obrázků. 

hodnocení práce známkou (1, 2, 3, 4, 5) 

Téma práce          

Formulace cílů práce           

Metodika zpracování          

Práce s daty a informacemi           

Celkový postup řešení          

Teoretické zázemí autora          

Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)          

Práce s odbornou literaturou (citace, norma)          

Úroveň jazykového zpracování          

Přesnost formulací a práce s odborným jazykem          

Formální zpracování – celkový dojem          

Splnění cílů práce           

Závěry práce a jejich formulace          

Odborný přínos práce a její praktické využití          

Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce          

 

 

Uvedená práce má vysoce aktuální téma, které nebylo dle mého zjištění ještě nikdy 

zpracováváno v rámci bakalářské, nebo magisterské práce. Je dosti na škodu, že autorka si 

nedefinovala jednoznačný cíl, viz str. 4, 12, 96 protože pak by práce několika násobně 

nepřevyšovala požadavky kladené na bakalářskou práci. I když byl stanoven větší rozsah cíle, 

musím definovat, že vše bylo splněno. 
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Z daného díla je jasně patrné, že autorka je v dané problematice velice fundovaná a snažila se 

podchytit i zdokumentovat kompletně celou problematiku kolem oblasti ortotiky – protetiky. 

 

 

Otázky kobhajobě: 

 

1. Domníváte se, že poskytování péče v oboru ortotiky - protetiky má ještě velké rezervy 

2. Jaký je Váš pohled na právní předpisy a problematiku v oboru 

3. Dá se do budoucna teoreticky definovat možná hranice akceptovatelnosti finančních 

úhrad ze strany ZP 

 

 

Závěr: předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

 V návaznosti na průběh obhajoby předběžně navrhuji práci ohodnotit 

známkou: výborně.  

 

v Praze 9. září 2016 

 

 

       PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.      

 

 

 


