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Předložená  závěrečná bakalářská práce  na téma „VÝROBA TRANSTIBIÁLNÍ
PROTÉZY TSB S VYUŽITÍM LINERU  A PODTLAKOVÉHO SYSTÉMU U 
PACIENTŮ S DIABETEM“ je zpracována na 50 stranách textu, za použití 31
citovaných zdrojů a doplněna jednou stranou příloh.

Práce je systematicky členěna do devíti kapitol, přičemž zahrnuje 2 oddíly – část 
obecnou a část speciální. Členění práce je v souladu s požadavky, které jsou na 
závěrečné bakalářské práce kladeny.

Ve druhé kapitole (Metodika práce) autor seznamuje s cíli a úkoly práce a 
popisuje metodu práce. Zpracování této kapitoly je akceptovatelné pro 
bakalářskou práci.

V obecné části se autor zabývá nejprve rozvojem protetiky na našem území, dále 
zpracovává tématiku onemocnění diabetes mellitus – a to od obecného popisu až 
k amputačnímu výkonu, jakož i postupy pooperační rehabilitace. Obecná část je 
zpracována co do rozsahu i obsahu vyhovujícím způsobem, za využití 
dostačujícího počtu literárních zdrojů, rovněž tak obrázky jsou vhodným 
doplněním této pasáže.

V části speciální části autor předkládá syntézu aktuálních poznatků k nadepsané 
tématice. Ucelený přehled, který je hlavním výstupem práce vznikl na základě 
analýzy a následné syntézy řady zdrojů – a to jak literárních, tak rozhovorů 
s odborníky v dané oblasti a v neposlední řadě i zkušeností samotného autora.
Zpracování této části dokazuje, že student je schopen provést základní analýzu
daného problému, tak jak si v metodice práce stanovil a následně potom syntézu 
získaných informací.



Za kapitolu výsledky student správně řadí diskusi, tato by si však zasloužila být 
většího rozsahu, jelikož tématika v práci řešená představuje velmi závažný 
problém, ne jen z pohledu oboru, který autor studuje, ale jedná se o problém, 
dalece přesahující oblast zdravotnictví. Poslední kapitola (sedmá) závěr – je 
sepsána jasně, rovněž akceptovatelným způsobem

Bakalářská práce jako celek je zpracována dobře, jednotlivé kapitoly jsou 
vyvážené, formální stránka dobrá. Přístup studenta k řešení celé práce považuji 
za velmi seriózní.

Závěr:
Předložená závěrečná bakalářská práce Mahera Debse splňuje požadavky, které 
jsou na práce tohoto charakteru kladeny. Student prokázal schopnost pracovat 
s literárními zdroji a tyto ve formě teoretických podkladů zpracovat. Dále 
dokázal uplatnit rozšířené znalosti získané studiem, což dokazuje velmi slušně 
vypracovanou speciální částí své práce.
Doporučuji proto komisi pro SZZK předloženou práci přijmout k obhajobě a 

navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že mé hodnocení je stupněm 
výborně – velmi dobře.

Dotaz pro obhajobu:
Pohovořte o konkrétním využití resp. přínosu výsledků Vaší práce pro praxi 
v oboru či profesi ortotik-protetik a dále se vyjádřete k tomu, jak vaše práce 
může (či zda může) být přínosem i pro odborníky jiných profesí.

v Praze 1.9. 2015

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
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