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Velmi pozitivně hodnotím tématiku. Je řešen přehledovým způsobem, a to velmi komplexně, stávající
stav protetické péče (transfemorálních protéz) nejen z pohledu čistě technického, jak lze dohledat v
předchozích pracech, ale i z pohledu formálního. Jedná se především o vztah tělesné aktivity pacienta a
jeho nárokovost pomůcky z hlediska preskripčního, úhradového i technického. Bakalářské práce by pak
byla velmi přínosná jednak pro předepisující lékaře, jednak pro zdravotnické pojišťovny, protože v
současné době je právě v této oblasti relativně velký "hluchý prostor". Někdy panuje až neznalost toho
co je předepisováno, což má na svědomí nejen minimum prostoru ve vzdělávání lékařů v této oblasti,
ale i obsazování odborných míst neodborníky nejen v některých zdravotních pojišťovnách, ale i v
některých státních úřadech. Jakýsi "výtah" z této práce v podobě brožury by byl vhodný pro publikaci.
Jedinou připomínku mám k úpravě práce, kde jsou patrné předložky  a krátké spojky na konci řádků,
což lze při formátování jednoduše řešit. Jiné formální i faktické připomínky nemám.
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Cílem práce je vytvoření uceleného edukačního materiálu, který se zabývá možnostmi protetického
vybavení po transfemorálních amputacích. V práci jsou popsány transfemorální amputace, jednotlivé
komponenty transfemorálních protéz, úhrada transfemorálních protéz z prostředků veřejného
zdravotního pojištění a ekonomická náročnost tohoto vybavení.

Protetické vybavení pro transfemorálně amputované pacienty
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