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pacientem pečlivě a citlivě. Otázky: Znáte nějakou organizaci, která sdružuje pacienty po amputaci? Jaké jsou možnosti 

sportování pacientů s protézou dolní končetiny?
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podpis oponenta práce

Práce je velmi čtivá, zpracovává zajímavé téma s velkým přesahem do praxe.  Z textu je patrné, že autorka pracovala s 

pacientem pečlivě a citlivě. Otázky: Znáte nějakou organizaci, která sdružuje pacienty po amputaci? Jaké jsou možnosti 

sportování pacientů s protézou dolní končetiny?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo 

parafrázovány. 


