
Posudek oponenta diplomové práce

Jedná se o bakalářskou diplomovou práci absolventa tříletého studia specializace ve 

zdravotnictví ortotik-protetik Jana Maleše s názvem „Protetický rehabilitační 

program po transfemorální amputaci“

Práce obsahuje 76 číslovaných stran, 28 odkazů na literaturu včetně internetových 

zdrojů, dvě přílohy: informovaný souhlas a vyjádření etické komise. Rozsáhlý slovník 

použitých výrazů, 72 převážně autorských obrázků. Všechny citace jsou v textu 

řádně označeny.

Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o průběhu a přínosu

protetické rehabilitace po transfemorální amputaci. Zachytit problematiku jednotlivých

fází a popsat léčebně-rehabilitační úkony, metody a postupy. Pro splnění cílů práce 

byla stanovena tato hypotéza:

1) Předpokládám, že protetická rehabilitace pozitivně ovlivňuje život pacienta po

transfemorální amputaci.

Jako metoda práce byl použit kvalitativní výzkum metodou sběru dat, neformálního

rozhovoru s expertem a zúčastněného pozorování. Metoda a cíle práce jsou řádně 

popsány pouze chybí vyhodnocení hypotézy zda se potvrdila či nikoliv.

Při hodnocení práce jsem zaznamenal tyto chyby:

1. Poděkování - rád poděkoval panu doc. PhDr. Strnadovi CSc. – chybí čárka 

(Strandovi, CSc.)

2. V průběhu práce student volně přechází z er formy do ich formy 

viz.12str.,15str. (….Pro vytvoření práce byl použit kvalitativní výzkum metodou 

sběru dat, neformálního rozhovoru s expertem a zúčastněného 

(participantního) pozorování.

           Z odborných článků, časopisů a publikací jsem vyhledal….)

3. Str. 27 - 4.9.2 Amputace Grittiho – bylo by vhodné poznamenat, že tento 

způsob se počítá ještě mezi exartikulace v kolenním kloubu

4. Str. 41 – Ergon – Ergon nebyl družstvem válečných invalidů, nýbrž státním 

podnikem, dnes existuje ve formě akciové společnosti.



5. Str.43 - ortopedicko-protetický technik se především zaměřuje…. – dnes již 

neplatný údaj, tuto činnost provádí ortotik-protetik.

6. Str.47 - volně pohyblivý kolenní kloub s manuálním blokováním – spíše se 

uvádí s aretaci v kolenním kloubu

7. Str.47 - kolenní kloub s aretací závislou na zatížení – správný název je 

samosvorný kolenní kloub

Poslední dva body nejsou chybou autora, jedná se o doslovný překlad z německého 

originálu.  Dále jsou z literárních odkazů převzaty dnes již neplatné informace ( viz 

bod č.5). Student se snažil využít všech dostupných zdrojů a to je v tomto oboru 

velmi složitý úkol, práce je však poznamenána jejich různorodostí. Jako zdroj je zde 

uváděna nerecenzovaná příručka plná diskutabilních výroků a nebo učebnice z roku 

1953 ( PICEK, F. (1953) Péče o amputované. Praha: Státní zdravotnické 

nakladatelství ). Je samozřejmé, že kvalitu těchto zdrojů není pisatel schopen 

vyhodnotit a pokud by byly z textu vyloučeny, tak by práce vzniknout ani nemohla.

Naprosto originální je však část týkající se rehabilitace s amputovaným, jak je 

uvedeno v názvu této práce. Jedná se o systematicky rozdělené cvičební jednotky, 

které chronologicky procvičují veškeré oslabené a rizikové svalové skupiny narušené 

transfemorální amputací. Tato práce i přes počáteční drobné nedostatky se tak 

dostává do popředí mezi pracemi studentů výše uvedeného oboru.

Pro tuto práci navrhuji hodnocení mezi výborně a velmi dobře v závislosti na průběhu 

obhajoby.

V Zápech 23.05.2011

………………………………..

Mgr. Rudolf Půlpán

Otázky k obhajobě:

1. Ovlivňuje protetická rehabilitace pozitivně pacienta s transfemorální amputací?

2. Jaké jiné řešení můžeme využít při bandážování transfemorálního pahýlu na 

místo elastického obinadla?




