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1. Náročnost tématu na: průměrné nadprůměrné
* teoretické znalosti x
* vstupní údaje a jejich zpracování x
* použité metody x

2. Kritéria hodnocení práce:
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
samostatnost diplomanta při zpracování
tématu x
logická stavba práce x
práce s literaturou včetně citací x
adekvátnost použitých metod x
úprava práce (text, grafy, tabulky) x
stylistická úroveň x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

5. Doporučení práce k obhajobě: ANO

6. Navržený klasifikační stupeň  výborně

  Diplomant splnil stanovené zadání a naplnil obsahové, jazykové a formální požadavky kladené na
bakalářskou práci. Práce je rozčleněna do 9 logicky navazujících kapitol. Autor pracuje zejména s
literaturou a zdroji od výrobců jednotlivých komponent .  V textu se občas vyskytují drobné chybky v
technickém zpracování , např na str 20. " matný krém" , str30. "anterirerně..." atr 36. "vícekruhovým",
str 43. "integrovyným". Jinak je práce z mého pohledu bez závažných chyb a je zpracována pečlivě. Ve
3 kasuistikách je ilustrativně problematika nastíněna. V kapitole 6.4.1 popisuje autorka dva typy tvaru
lůžek. Následně v textu zmiňuje i lůžko typu anatomica.  Práci hodnotím jako zdařilou a v návaznosti na
průběh obhajoby ji doporučuji ke kladnému hodnocení.       K obhajobě navrhuji následující otázky 1)
Rozdíl mezi lůžky podélně oválným TF a anatomica TF.           2) Časový horizont procesu schvalování
podkladů ze strany zdravotních pojišťoven.

stupeň hodnocení
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Cílem této práce je podat ucelený přehled protetického vybavení dospělých pacientů s transfemorální
amputací, které jsou v současnosti v České Republice dostupné ze zdravotního pojištění. Doplněním k
teoretickému přehledu jsou kazuistiky tří pacientů vyššího věku, jimž zvýšení mobility umožnilo
dosáhnout na speciální pomůcku.
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