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Jedná se o bakalářskou práci absolventa tříletého studia ortotik-protetik
Milana Baška s názvem
končetiny “.

„Atletika pro sportovce s amputací dolní

Práce obsahuje 78 číslovaných stran, 18 odkazů na tištěnou literaturu, 16 odkazů
na internetové zdroje, 14 obrázků a 7 tabulek.
Cı́lem té to bakalá ř ské prá ce je vytvoř it ucelené a ná zorné shrnutı́poznatků z
oboru ortopedické protetiky, konkré tně protetické ho vybavenı́pro atlety s
amputacı́dolnı́konč etiny.
Př edmě tná prá ce je teoretické ho charakteru. Sklá dá se z č ásti teoretické a
deskriptivně -analytické . V teoretické č ásti je použ it kvalitativnı́výzkum metody
sbě ru dat z dostupných dokumentů , zejmé na odborných č lá nků , č asopisů a
publikacı́zabývajı́cı́se danou problematikou. Zı́skané poznatky jsou využ ity pro
sestavenı́literá rnı́reš erš e.
Práce po formální stránce je zpracována na dobré úrovni, student si stanovil
hypotézy, které v závěru práce potvrdil. Rozsah práce přesahuje rámec
požadavků na bakalářskou práci. Úvod i závěr práce je na vysoké úrovni a
zpracovávané téma je originální a aktuální.
Bohužel stejným způsobem nelze hodnotit odbornou stránku z hlediska ortotiky
protetiky. Text je poznamenán nepřesnostmi a nepravdami, rozdělení skupin je
neúplné a text je zavádějící i u tak bazálních informací, jako je rozdělení oboru.
Ve výčtu uvádím ty největší nedostatky:
6.1.5 Protetometrie – str.26 – nepatří mezi rozdělení ortopedické protetiky, jedná
se o způsob získávání měrných podkladů, pro stavbu protetických výrobků.
Ortotika protetika se dělí na protetiku, ortotiku, adjuvatiku, epitetiku a kalceotiku.
Učivo prvního ročníku.
Proté zy po transtibiá lnı́amputaci Tyto proté zy sestá vajı́z lů ž ka, str. 27- chybí
interpunkce
b) Proté zy po Symeho amputaci (v bé rci) str. 27 – Amputace podle Symeho
označuje určitý typ amputace, nelze název generalizovat pro všechny transtibiální
amputace. (Dungl,Ortopedie str.175, Sosna, Základy ortopedie, str.159)
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Standardnı́m lů ž kem u transtibiá lnı́ proté zy je tzv. PTB lů ž ko. str.27- Tvrzení není
pravdivé, Standardním řešením je UKB,TSB,KBM,PTS a nebo PTB lůžko.
c) Proté zy po disartikulaci v koleni str.27- Zde se používá termín exartikulace,
disartikulace se používá při použití kloubní náhrady, která se vmezeří a nahradí
kloubní strukturu při zachování končetiny. Termín exartikulace označuje přerušení
končetiny v místě kloubní štěrbiny a následné odstranění distální části. Stejná
připomínka platí i dále pro exartikulaci v kyčli.
Kosmetický mi ú pravami mů ž e bý t doč asná proté za změ ně na na trvalou. str. 29 –
každá protéza je definitivní. Existuje rozdělní na prvovybavení a standardní popř.
speciální vybavení. Výše uvedený výrok je nesmysl.
......jsou vyrobeny př esně podle tvarů pacientova tě la .....str. 29- nepravdivý výrok,
tvar exoskeletární protézy je podřízen funkčním požadavkům a rozměrově se
podobá tvarům pacientova těla.
U endoskeletá lnı́ch proté z je zatı́ženı́ př ená š eno př es trubkový adapté r, který se
vyrá bı́ vě tš inou z hlinı́ku, titanu nebo uhlı́kový ch vlá ken. str. 30 – trubkový
adaptér je označení jediné součástky, která se využívá ke spojení tubulárního
skeletu. Výrok je neúplný.
6.3.4 Rozdě lenı́ pahý lový ch lů ž ek podle př enosu zá tě ž e
a) Bé rcové proté zy str.31- v rozdělení chybí lůžko UKB, PTS
b) Stehennı́ proté zy str.31 - rozdělení chybí anatomické a hybridní lůžko
Hypoté za č . 1: Domnı́vá m se, ž e delš ı́ proté za vı́ce namá há zdravou dolnı́
konč etinu, než je tomu u kratš ı́ proté zy. Str.68 – v prvním ročníku v rámci
základní informace o oboru jste mohl zaznamenat informaci, že delší protéza je
zásadní chybou při vertikální stavbě protézy, vede k nestandarnímu pohybovému
vzorci, který se projevuje např. tzv. cirkundukcí.
Práci by výrazně pomohlo její zkrácení a omezení na cíl, který je definován
v úvodu. Stačilo by doporučení adekvátního protetické vybavení podle
jednotlivých atletických disciplín. Bohužel zásadní chyby obsahují pasáže, které
jsou v práci postradatelné. Ve výčtu zdrojů postrádám skripta (HEIM,
S.KAPHINGST, W.,. Protetika, Praha : FOPTO 2002, 313 s.), pokud by student
čerpal z těchto zdrojů, nemohl by se podobných chyb dopustit.
Vzhledem k uvedeným nedostatkům nedoporučuji práci k obhajobě.

06.01.2016
PhDr. Rudolf Půlpán
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