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José Martího 31, 162 52 Praha 6

Posudek oponenta bakalářské práce

Jedná se o bakalářskou diplomovou práci absolventa tříletého studia ortotik-protetika Petra
Kadlece s názvem „Pooperační péče u pacientů s amputací na dolní končetině z příčiny
diabetu“.

Práce obsahuje 73 číslovaných stran, 77 odkazů na tištěnou literaturu a internetové zdroje a 29
obrázků. Všechny citace jsou v textu řádně označeny.

Práce je rešeršního charakteru, jejímu vytvoření byl použit kvalitativní výzkum metodou
sběru, a také sekundární analýza dat z odborných článků, časopisů a publikací.

Hlavním cílem práce je podat ucelený přehled o problematice pooperační péče u pacientů
s amputací na dolní končetině z příčiny diabetu a její řešení z fyzioterapeutického a
protetického hlediska.

Práce působí uceleným dojmem a přiměřeným způsobem charakterizuje vybrané téma, dobrý
dojem kazí nedodržení mezer po interpunkci a nesmyslná sousloví . Tyto chyby jsou patrně
zaviněny nevhodným formátováním.  Z odborného hlediska jsou parné drobné chyby
v názvosloví a záměna etiologie na epidemiologií. U rozdělení transtibiálních protéz chybí
novější typ protézy TSB.

Str. 11. problémem.Mezi nejrozšířenější
Str. 14. literaturazaobírající
Str. 27. amputaci.Mezi
Str. 27. až 60%.Díky
Str. 28. Aleje
Str. 28. s infekcí.Dále
Str. 29.            malformovanákončetinanefunkční
Str. 29. protézou.Je nutno
Str. 30. umožňujíco nejlepšízhojení
Str. 30             U rozdělení amputací se jedná o kombinaci latinských a českých označení,

některé  názvy jsou nepřesné nehovoříme o femorální amputaci ale o
transfemorální.

Str. 31. Transmetatarzalni amputace, správně je transmetatarzální.
Str. 31.             způsobujeequinositu
Str. 31.            délkachodidla
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Str. 33.            kdyantibiotická
Str. 33. Jakmilese
Str. 34. tkáně.Může mít
Str. 34. bolestkončetiny
Str. 35. amputací.Infekcí
Str. 36. Epidemiologie, název této kapitoly by měl být spíše Etiologie
Str. 36. mellituspatří
Str. 36. Onemocněníprovedeaž
Str. 37. aauskultace
Str. 59. V rozdělení chybí protéza typu TSB
Str. 59. ukončenaněkolik
Str. 60. lůžkatěchto

Práce svou kvalitou i přes drobné nedostatky splnila zadaný úkol a doporučuji ji k obhajobě.
Hodnocení si ponechám podle její úspěšnosti.

Otázky k obhajobě:

1. Jaký způsob amputace převažuje u pacientů s DM a proč.

2. Jaký je princip protézy TSB

V Praze dne 15.05.2014

Mgr. Rudolf Půlpán


