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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTUJosé Martího 31, 162 52 Praha 6
Posudek oponenta bakalářské práce

Jedná se o bakalářskou práci absolventa tříletého studia ortotik-protetik

Vladimíra Nedvěda s názvem „Dětská ortotika a protetika“.

Práce obsahuje 69 číslovaných stran, 32 odkazů na tištěnou literaturu, 20 odkazů na
internetové zdroje a 11 obrázků. Všechny citace jsou v textu řádně označeny.

Cílem práce je poskytnout ucelenou formou základní informace o problematice
vrozených vad, systémových onemocnění, amputacích a postiženích dětského věku,
které pak mají dopad na pohybové ústrojí, jeho vývoj a využití konkrétních
kompenzačních pomůcek.

Jako metoda práce je uveden kvalitativní výzkum, syntézy informací z jednotlivých
odborných publikací a nestandardizovaných rozhovorů s odborníky, kteří se věnují
dané problematice. Podle mého názoru se jedná spíše o literární rešerši.

Práce řeší zajímavé a málo frekventované téma z pohledu spíše klinického
pracoviště, což odpovídá současné praxi studenta. K problematice je přistupováno
spíše z lékařského hlediska a pohled ortotika – protetika zůstává někdy uveden
velice stručně. Co se týká výčtu problematiky dětských onemocnění a vad je práce
velmi ucelená a nad rámec požadavků na bakalářskou práci. Bohužel jsem
zaznamenal i několik nejasností a chyb.

Str. 15

Na počátku šedesátých let družstvo změnilo svůj název na ERGON, který využívá dodnes.

Toto tvrzení je nepřesné, do roku 1989 se jednalo o Ergon národní podnik, později a
dodnes funguje jako Ergon akciová společnost.

Str: 18

 PŮLPÁN,R. Základy protetiky, Praha : FOPTO, 2009

Tato publikace byla vydána Epimedia, 2011, jak správně uvádíte v přehledu literatury
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Jako vodítko nám může pomoci dotazník k určení typu budoucího uživatele. Dotazník se
věnuje rozlišení limitovaného nebo nelimitovaného, interiérového nebo exteriérového
uživatele a dalším jeho specifikacím.

Nemám povědomí o tom, že by byl zaveden nějaký standardizovaný dotazník, který
by určoval typ budoucího uživatele.

Str. 57

zaznamená do měrného listu. Měrný list je vlastně totéž jako karta Vašeho dítěte u lékaře,
zůstává uložen na protetice a zaznamenávají se do něj Vaše návštěvy a případné změny, které
jsou pro funkčnost pomůcky podstatné.

Je možné, že se jedná o praxi na nějakém pracovišti, obecně je vedena o
návštěvách pacienta standardní zdravotnická dokumentace. Měrný list slouží jako
pomůcka pro uchování naměřených údajů.

Str. 57

Na závěr první návštěvy bude Vaše dítě vzato na sádrovnu, kde protetický technik
zhotoví přesný odlitek pahýlu amputované končetiny Vašeho dítěte. Na základě odlitku,
měrného listu a získaných informací pak vyrobí individuální pomůcku pro Vaše dítě.

Toto tvrzení je velmi zjednodušené a bohužel i nepravdivé, nesouhlasím s názorem,
že pomůcky jsou zhotovovány na základě přesného odlitku pahýlu.

Str. 57

Zkušební lůžko nemá individuální vzhled.

Bohužel této větě nerozumím.

I přes uvedené chyby a nejasnosti práci doporučuji k obhajobě své hodnocení se
ponechám podle jejího průběhu.

Otázky k obhajobě:

1. Uveďte správný postup při získávání měrných podkladů pomocí sádrovací
techniky.

2. Podle kterých kritérii určujeme typ budoucího uživatele protézy.

V Praze dne 29.08.2015

PhDr. Rudolf Půlpán


