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Abstrakt: 

Název:  Kvalita života u osob po transtibiální amputaci 

Cíl práce: Cílem této práce bylo zmapovat a zhodnotit stupeň kvality života 

u dospělých osob po transtibiální amputaci. Mou snahou bylo získat co 

nejvíce údajů od postižených jedinců formou anonymního dotazníku. 

Řešeny byly dva pohledy, první byl pohled na osobní spokojenost 

vyplívající z osobních prožitků, jako bolest, spánek nebo například 

možnosti výkonu povolání. Druhý byl pohled na ovlivnění kvality 

života postižené osoby další osobou, v tomto případě protetickým 

technikem. 

Metody:  Bakalářská práce je vedena jako empirický kvantitativní výzkum. 

Základem teoretické části práce je literární rešerše. Z hlediska 

metodologického typu se jedná dotazníkové šetření. Ke zjištění 

potřebných údajů bylo použito anonymního dotazníku WHOQOL-

BREF (krátká verze). Tento dotazník zjišťuje, jak dotazovaný vnímá 

kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Dotazník byl 

distribuován v období šesti měsíců (září 2014 – únor 2015) na 

protetická pracoviště, kde byl zaměstnanci cíleně rozdáván pacientům 

po transtibiální amputaci. Celkem bylo vydáno 150 dotazníků na 

6 pracovišť. Návratnost vyplněných dotazníků byla 54,7 %. 

Výsledky:  Výsledky ukazují, že osoby účastnící se tohoto dotazníkového šetření 

prožívají průměrnou nejen celkovou kvalitu života, ale i kvalitu 

celkového fyzického zdraví a sociálních vztahů. 

Dle výsledků je také patrné, že respondenti po amputaci v transtibiální 

oblasti jsou spokojeni s prací protetických techniků, pouze 

upozorňovali, že jejich spokojenost by se ještě zvýšila, kdyby se 

zkrátila objednací doba a doba dodání pomůcky. 

Klí čová slova:  kvalita života, transtibiální amputace, pahýl, protetický technik, 

adaptace na postižení, bolest po amputaci, fantomová bolest 

  



 
 

Abstract: 

Title:  Quality of life of people after transtibial amputation 

Objective:  The aim of this thesis was to survey and assess the level of quality of 

life of adults after transtibial amputation. The aim was to get as much 

information as possible from the affected individuals through 

anonymous questionnaires. Two points of view were discussed.  The 

first point of view was of personal satisfaction emerging from personal 

experiences, such as pain, sleep, orfor examplejob performance 

opportunities. The second point of view was of influence of another 

person, such as prosthetists, on people’s quality of life. 

Methods: The bachelor thesis is conducted as an empirical quantitative research. 

The basis of the theoretical part is a literature research. In terms of 

methodology, a survey was applied. To gain the necessary data an 

anonymous questionnaire WHOQOL-BREF (short version) was used. 

This questionnaire inquires how the interviewee perceive their quality 

of life, health and other life areas. The questionnaire was distributed to 

prosthetic workplaces where employees purposefully handed these over 

to patients after transtibial amputation. 

Results: The results show that the persons involved in the experience of the 

survey mean not only the overall quality of life, but also the quality of 

the overall physical health and social relations. 

 According to the results also shows that respondents in transtibial 

amputees area are satisfied with the work of prosthetic technicians, only 

warned that their satisfaction would increase if the shortened time 

ordering and delivery time aids. 

Key words: Quality of life, transtibial amputation stump, prosthetist, adaptation 

to disability, pain after amputation, phantom pain.
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1 ÚVOD 

V naší společnosti přibývá díky nárůstu civilizačních onemocnění nebo důsledkem úrazů 

amputací, ale zároveň je ve společnosti větší trend sledovat kvalitu života těchto osob. 

Amputace končetiny v kterékoliv oblasti je bezpochyby velký zásah do života člověka, 

do jeho mobility, samostatnosti a v neposlední řadě i do osobního estetického vnímání 

sebe sama. Jedná se o velmi náročnou životní situaci, která je doprovázena velkými 

fyzickými i psychickými proměnami, jako je bolest, nejistota, obava nebo strach. 

Všechny tyto aspekty vedou ke změně dosavadní kvality života jedince, převážně k 

jejímu snížení. Po amputaci ale zároveň probíhá proces adaptace na postižení, který může 

následně opět kvalitu života měnit. 

Smyslem této práce je zhodnotit stav kvality života osob po transtibiální amputaci. 

K tomuto účelu jsem zvolila sběr dat pomocí dotazníku, použila jsem dotazník 

WHOQOL-BREF (krátká verze) Světové zdravotnické organizace. K němu jsem přidala 

anamnestickou část, zaměřenou na získání informací, zda práce a přístup protetického 

technika může ovlivnit kvalitu života osoby s amputací. 

V teoretické části práce jsem se zabývala obecnými definicemi kvality života, amputací 

samotnou, následnou pooperační péčí a psychickými aspekty souvisejícími právě 

s amputací končetiny. Zaměřila jsem se hlavně na procesy úzce související se změnou 

zdravotního stavu, získání postižení. 

Praktická část práce tvoří sběr dat pomocí dotazníku. Anonymní dotazníky jsem 

distribuovala na protetická pracoviště, kde byli klienti oslovováni zaměstnanci 

pracoviště. Zaměstnanci oslovovali cíleně klienty po transtibiální amputaci. Forma 

dotazníku byla primárně v papírové podobě, ale nabízela i možnost elektronické odpovědi 

(na dotazníku byly uvedená internetová adresa elektronické formy dotazníku). Dotazníky 

byly zpracovány a vyhodnoceny dle metodiky popsané v Příručce pro uživatele české 

verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace. 

Z výsledků jsem vytvořila přehledy a hodnocení sebraných dat, které jsem vyjádřila 

v tabulkách a grafech. 

 Téma a výsledky práce doplňují mé praktické poznatky, které jsem získala během studia 

na praxích v protetických firmách. Během praxí jsem se setkávala s různými přístupy 

klientů k vzniklému zdravotnímu postižení a velmi mě zajímaly pocity a způsoby 

adaptace klientů na novou životní situaci. V neposlední řadě mě zajímala kvalita života 
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klientů a to hlavně s ohledem na přístupy a práci protetických techniků, na kterých jsou 

klienti, dle mého názoru, ve své životní situaci hodně závislí. 

V práci jsem také měla možnost využít poznatky získané při týdenním testování 

sportovního chodidla PRO-CARVE, určeného také pro lyžaře po amputaci dolní 

končetiny nejen v transtibiální oblasti. Právě práce protetického technika byla v tomto 

projektu velmi důležitá. Nastavení chodidla, zaměření laserem a následné supportní práce 

při samotném lyžování byly pro amputované lyžaře nejdůležitější. Dle zpětné vazby od 

amputovaných lyžařů, práce protetického technika tak v tomto projektu velmi 

ovlivňovala okamžitou kvalitu života amputovaných. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole se zabývám přehledem definicí kvality života, amputací jako pojmem 

i procesem, pooperační péči o pahýl, protetickou péči i psychologickými popisy adaptace 

na získané postižení. Hlavním tématem je kvalita života, její hodnocení a měření. 

2.1 Kvalita života 

Kvalita života byla řešena již v roce 1948, když „Word Health Organization“ definovala 

zdraví nejen jako bytí bez přítomnosti nemoci a slabosti, ale také přítomnost fyzické, 

duševní a sociální pohody, problémy kvality života se staly stále důležitější pro praxi 

zdravotní péče a výzkumu (Testa, 1996). Kvalita života je multidimenzionální pojem, 

který různí autoři chápou různě. Ze začátku mnohým autorům na vymezení stačily tři 

složky (fyzická, psychická a sociální pohoda). Nejprve Kane (Kondáš, 1994) k nim 

přiřadil jako základní podmínku kvalitu života tzv. funkční kapacitu, tedy schopnost 

podmiňující nezávislou realizaci psychické a fyzické činnosti. Schipper (1983) tvrdí, že 

neexistuje standardní pohled na kvalitu života, ale mezi všemi autory lze najít některé 

základní styčné body. Mezi ty nejzákladnější patří: zdraví, fyzická výkonnost, psychický 

stav a společenské vztahy. 

Termín "kvalita života" zahrnuje široký okruh aspektů lidské existence, mezi které patří 

životní standard, kvalita bydlení, mezilidské vztahy, spokojenost s prací, vztahy v rodině, 

zdraví a jiné. Kvalita života je subjektivním pocitem spokojenosti s vlastním životem, 

který je postaven na vlastním žebříčku hodnot, cílů, schopností a potřeb. Klinici (a obecně 

všichni zdravotní výzkumníci) se zabývají především těmi aspekty lidské existence, které 

souvisejí se zdravotním stavem (například vitalita, fyzické a mentální funkce apod.). 

Proto je v tomto kontextu přesnější mluvit o již výše zmíněné "se zdravotním stavem 

související kvalitě života" (health-related quality of life, HRQL) (Testa, 1996). 

Například teoretický rámec výzkumných projektů věnovaných kvalitě života v Centru pro 

podporu zdraví při Univerzitě v Totontu je vymezeno definicí: „Kvalita života je stupeň, 

ve kterém jedinec využívá důležité možnosti svého života“. Možnosti přitom vyvěrají 

z příležitostí a omezení, které každý člověk ve svém životě má, a tyto jsou odrazem 

interakce mezi ním a prostředím. „Užívání si“ (enjoyment) má dvě komponenty: zážitek 

spokojenosti a dosažení určitého naplnění v rozhodujících životních oblastech, což může 

být ilustrováno například výrokem: „užívá si dobrého zdraví“. Jako důležité životní 

domény jsou uváděny: 
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− „Bytí (being – who is one) neboli souhrn podstatných charakteristik daného 

člověka, který má tři subdomény: fyzické bytí (fyzické zdraví, osobní hygiena, 

výživa, tělesný pohyb, způsob oblékání a celkový vzhled), psychologické bytí 

(psychologické zdraví, kognice, cítění, self-concept a sebeúcta a sebekontrola) 

a spirituální bytí (osobní hodnoty a přesvědčení, víra).“ 

− „Přilnutí (belonginig – napojení na vlastní prostředí), jež má rovněž tři 

subdomény: fyzické přilnutí (k domovu, pracovišti/ škole, sousedství, komunitě), 

užší sociální přilnutí (k rodině, přátelům spolupracovníkům, sousedům), přilnutí 

k širšímu prostředí - komunitě (prostřednictvím pracovních příležitostí, 

adekvátních finančních příjmů, zdravotní péče a sociální péče, vzdělávacích a 

rekreačních možností).“ 

− „Realizace (becoming – dosahování osobních cílů, nadějí a inspirací), která se 

sestává: z praktického uskutečňování (domácí aktivity, placená práce, školní 

a zájmové aktivity, péče ozdraví a sociální začlenění), relaxační aktivity (redukce 

stresu a relaxace) a uskutečňování růstu (aktivity pomáhající zachování a 

zlepšování znalostí a dovedností, adaptace na změnu)“ (Payne a kolektiv, 2005). 

Kvalita života se stala jedním z velmi často používaných pojmů současné medicíny. 

Vyjadřuje názor, že zdravotní péče má smysl v případě, že pozitivně ovlivňuje život 

pacientů. V současné době, pro kterou je charakteristické prodlužování délky života 

a převaha chronických a dlouhotrvajících nemocí nad nemocemi infekčními, se za hlavní 

cíl medicíny nepovažuje zdraví nebo prodloužení života samo o sobě, ale zachování nebo 

zlepšení kvality života (Dragomirecká a Bartoňová, 2006). Dle Vavrdy pacienti k lékaři 

přicházejí pro nějakou léčbu, jednoduše pro lékařský (terapeutický) zákrok, ale lékařům 

často zůstává skryto, že lidé často přicházejí s očekáváním – často zásadním – změny 

kvality života. Značnou obtíž představuje skutečnost, že pacienti si často neuvědomují, 

že souvislost mezi výsledkem léčení a změnou kvality života není tak bezprostřední, jak 

by se mohlo zdát. Neadekvátní očekávání týkající se změny kvality života v důsledku 

léčby jsou nejčastější u skupiny pacientů léčených v psychoterapii, pacientů 

s kosmetickými defekty a pacientů s ortopedickými vadami (Payne a kolektiv, 2005). 

Kvalita života („quality of life“ – QoL) je komplexní, multidimenzionální a 

interdisciplinární pojen, který je však problematický tím, že se používá i v běžném jazyce. 

V medicíně se někdy užívá termín „kvalita života týkající se zdraví“ (health- related 

quality of life – HRQoL), vztahující se k vlivu nemoci a její léčby na pacienta 
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(Mandincová, 2011). Kvalita života je neustále přezkoumávána a měřena i v globálním 

měřítku. World Health Organization (WHO) vydala v listopadu 2013 technickou zprávu: 

„WHO methods and data sources for global burden of disease estimates“ o přezkoumání 

ovlivnění kvality života lidí z celého světa s různým druhem postižení. 

Současným trendem nejen WHO, ale legislativními úpravami v ČR je snaha zařadit 

amputované osoby v transtibiální oblasti do skupiny osob s nejnižším stupněm postižení, 

což také určuje jejich kvalitu života např. z pohledu sociální podpory státu. Cílem těchto 

přezkoumání a legislativních změn je začlenění osob se zdravotním postižením do 

společnosti, obecně řečeno, chceme docílit k jisté kvalitě života daného jedince. Jde tedy 

o to, jak sebe sama vnímá osoba společensky znevýhodněná, jaká má životní očekávání, 

přání, zájmy a samozřejmě též o to, jak se jí v rámci společnosti daří vše naplňovat 

(Kutnohorská, Cichá, Goldmann, 2011). 

2.1.1 Definice 

Definování pojmu kvality života a následně jeho vymezení vzhledem k příbuzným 

pojmům se na dlouhou dobu vyznačovalo nejednoznačností (Dragomirecká a Bartoňová, 

2006). Neexistuje obecně přijímaná definice kvality života. V literatuře, v souvislosti se 

zkoumáním zdravých osob, získává tento pojem obecnější význam a vyjadřuje většinou 

kombinaci prožitku úrovně vlastního zdraví, osobní pohody, životní spokojenosti a často 

i určitého postavení v sociální stratifikaci. Kvalitu života lze také chápat také jako 

„subjektivní posouzení vlastní životní situace“ (Mandincová, 2011). 

Hnilicová shrnuje pojem „kvality života“ na nejobecnější úrovni jako důsledek interakce 

mnoha různých faktorů. Jsou to sociální, zdravotní, ekonomické, environmentální 

podmínky, které kumulativně a velmi často neznámým způsobem interagují, a tak 

ovlivňují lidský rozvoj na úrovni jedinců i celých společností. S jistým zjednodušením 

lze konstatovat, že v rámci všech přístupů má koncept dvě dimenze, objektivní a 

subjektivní. Subjektivní kvalita života se týká lidské emocionality a všeobecné 

spokojenosti s vlastním životem. Objektivní kvalita života znamená splnění požadavků 

týkajících se sociálních a materiálních podmínek života, sociální statusu a fyzického 

zdraví (Payne a kolektiv, 2005). 

Zásadním způsobem přispěla ke kategorizaci konceptů kvalit života Veenhovenová 

ve své teorii: „ čtyř kvalit života“. „Za zmiňované čtyři kvality považuje (1) životní šance 

čili předpoklady, (2) životní výsledky, (3) vnější kvality neboli charakteristiky prostředí 
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včetně společnosti a (4) vnitřní kvality neboli charakteristiky individua“ (Dragomirecká 

a Bartoňová, 2006). 

2.1.2 Vymezení pojmu kvalita života 

Vymezení kvality života dle Veenhovenové na „čtyři kvality života“ dovoluje 

kategorizovat koncepty dobrého života dle toho, kterým aspektem života se zabývají. 

„Kvadrant A zahrnuje ekologické, sociální, ekonomické a kulturní podmínky, které 

studuje ekologie, architektura, sociologie a sociálně politické vědy. Do kvadrantu B patří 

fyzické a duševní zdraví, znalosti, schopnosti a umění života a je předmětem zájmu 

lékařství, psychologie a pedagogiky (včetně tělovýchovy a poradenství v oblasti 

životního stylu). Kvadrant C zahrnuje vnější užitečnost člověka pro jeho blízké okolí, pro 

společnost a lidstvo a jeho vnitřní cenu v termínech morálního vývoje, morální 

dokonalosti a je tradičně předmětem zájmu filosofie. Kvadrant D představuje to pojetí 

kvality života, které ve vědách o člověku zažívá v současné době značný rozmach, je 

široce aplikováno v medicíně a vytváří vlastní metodologické postupy“. Patří sem 

hodnocení spokojenosti s určitými životními oblastmi, hodnocení převažující nálady 

a celkové spokojenosti se životem, tedy většina dotazníků kvality života včetně dotazníku 

WHOQOL (Dragomirecká a Bartoňová, 2006). 

Kvalita života vymezená Kováčem (2001) je tříúrovňový model, v němž vrchol tvoří 

smysl života, který je koncipován jako systémový psychický regulátor chování 

(Mandincová, 2011). 

 

Obrázek 1: Čtyři kvality života dle Veenhovenové 

2.1.3 Měření kvality života 

Dle Hnilicové je ideologickým důvodem pro studium a měření kvality života 

nejdůležitější cíl podporovat a rozvíjet prostředí a takové životní podmínky, které by 

vnější kvality vnitřní kvality

A. vhodnost prostředí B. životaschopnost jedince 

životní prostředí, sociální 

kapitál, prosperita, životní 
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C. užitečnost života D. vlastní hodnocení života 

vyšší hodnoty než přežití, 

transcendentní koncepce
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smysluplnosti

výsledky

předpoklady
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lidem umožňovaly žít způsobem, který je pro nejlepší, ve kterém nacházejí smysl a který 

si dovedou a mohou užít, subjektivní pohoda. 

Právě hodnocení (měření) kvality života v rámci klinických studií nabývá v posledních 

letech na významu. V období 70. a 80. let byly předmětem a cílem medicínských 

klinických studií hlavně kvantifikovatelné veličiny (například pokles hladiny 

cholesterolu, snížení krevního tlaku nebo tělesné hmotnosti, prodloužení délky života 

apod.). Ukázalo se však, že žádoucí kvantitativní změny laboratorních parametrů 

nemusejí být vždy zárukou pozitivní změny z hlediska subjektivního vnímání samotným 

pacientem. 

Subjektivně vnímaná změna kvality života provázející léčebnou intervenci přímo 

ovlivňuje adherenci pacienta k léčbě. Příkladem z každodenní klinické praxe jsou 

doporučení týkající se změny životního stylu vydávané ve formě příkazů – např.: nekuřte, 

zhubněte, nejezte tučná jídla, sportujte. Většina pacientů má dlouhodobě zavedené 

stereotypy, které mohou být z medicínského hlediska negativní, ale samotné upozornění 

bez poskytnutí alternativního řešení bude téměř s jistotou vnímáno jako omezující, 

negativní – a tedy snižující kvalitu života. 

Této skutečnosti si můžeme všimnout při léčbě pacientů se syndromem diabetické nohy. 

Těmto pacientům jsou sestavovány rehabilitační plány, které jsou plastické, přizpůsobují 

se novým skutečnostem, aktuálním výsledkům vyšetření (Kukan, 2005). Přesto 

rehabilitace omezuje pacienta a tím je vnímána negativně, byť prokazatelně vede ke 

zlepšení jeho stavu. V průběhu rehabilitace je možno načrtnout osu, která bude buď 

vertikální - pacient se vrací do normálního života, návrat k původní kvalitě života nebo 

horizontální - pacientovi zůstává trvalý funkční deficit. Pacient pak bude mít obtíže trvalé, 

například bude muset používat kompenzační pomůcku, vycházkovou hůl (Kukan, 2005). 

I přes možnost mobility bude pacient vnímat svojí kvalitu života jako sníženou. 

V mnoha případech i pacienti mající upřímnou snahu o dodržení doporučené intervence 

nejsou schopni sami nalézt alternativní řešení, nebo volí taková řešení, která významně 

snižují jejich kvalitu života, a proto nejsou schopni tyto postupy udržovat dlouhodobě – 

proto časem jejich adherence k odborným doporučením klesá a navracejí se k původním 

zaběhlým negativním stereotypům, které jsou sice z medicínského hlediska nežádoucí, 

ale z hlediska subjektivního prožívání zvyšují kvalitu života k původním hodnotám. 

Shrneme-li, lékařské doporučení, které nařizuje pouze změnu samotnou, bez uvedení 
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jasné alternativy, bude mít pravděpodobně za následek snížení kvality života. Adherence 

k tomuto doporučení bude malá a tím i původně plánovaný léčebný efekt intervence bude 

nízký. 

Opačným, pozitivním příkladem, může být rehabilitace např. po cévní mozkové příhodě, 

po operacích, kloubních náhradách, amputacích apod. Pacient je aktivně rehabilitován, 

jsou s ním procvičovány jednotlivé cviky, které může praktikovat i bez pomoci a dohledu 

odborného personálu. Některé z cviků mohou být i bolestivější (snižují tím momentální 

kvalitu života), ale po jistém časovém intervalu vedou k evidentnímu zlepšení hybnosti 

či ovladatelnosti končetiny. U amputovaných pacientů se po zhojení pooperační rány, 

nebo po výměně prvního pooperačního obvazu začíná s bandážováním pahýlu (Asociace 

protetických pacientů o.s.). Pod vedením odborného personálu je pacient s technikou 

seznámen a pak je schopen si bandážování provádět svépomocí. Prokazatelnost účinku 

rehabilitace a aplikace naučených postupů prováděných samotným pacientem zvyšuje 

adherenci pacienta k doporučeným úkonům a cvikům, motivuje ho ke spolupráci. 

Kombinace odborného doporučení a pacientovy snahy je zárukou, že bude dosaženo 

plánovaného léčebného efektu (Moffet, 2004). 

Z obecního hlediska lze nástroje měřící HRQL rozdělit na generické (obecné) a specifické 

(vztahující se k jednotlivým konkrétním nemocem) (Kushner, 2000). 

Generická měření HRQL jsou vytvářena pro nemocné s jakýmkoli onemocněním 

a snaží se pokrýt všechny relevantní oblasti HRQL. Tyto nástroje posuzují ty aspekty, 

které většina lidí považuje za významné ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu – jde 

například o mobilitu, soběstačnost a fyzickou, emoční a sociální funkčnost. Mezi hlavní 

výhody těchto nástrojů patří jejich jednoduchost a schopnost porovnávat relativní HRQL 

mezi různými stavy nebo nemocemi. Mezi nejznámější a nejlépe ověřené nástroje pro 

generické měření HRQL patří tzv. "Medical Outcomes Study", "The Short-Form Health 

Survey (SF-36)" a "Sickness Impact Profile". Například SF-36 obsahuje celkem 36 otázek 

hodnotících osm základních oblastí fungování jedince: fyzické funkce, omezení existence 

ze zdravotních důvodů, společenské funkce, tělesná bolest, obecně mentální zdraví, 

omezení existence z emočních důvodů, vitalita a obecný pocit zdraví. 

Specifická měření HRQL jsou na rozdíl od generických koncipována pro získávání 

informací ve vztahu k jednotlivému konkrétnímu onemocnění. Hlavní výhodou 

specifických nástrojů je schopnost zaznamenávat a posuzovat ty aspekty kvality života, 
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které jsou pro podskupinu nemocných s tím kterým konkrétním onemocněním 

nejpodstatnější. Například při hodnocení kvality života nemocných s obezitou mezi 

nejpodstatnější okruhy zájmu předpojatost k jídlu a/nebo odpor k vlastnímu tělu – to vše 

jsou ale zároveň otázky, které by nás nezajímaly ve vztahu k řadě jiných onemocnění. 

V minulých letech byla vyvinuta řada nástrojů hodnotících HRQL u nemocných s těžkou 

obezitou. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí klinických lékařů a výzkumníků je výběr 

optimálního nástroje pro hodnocení konkrétní skupiny nemocných. Při výběru vhodného 

nástroje je nutno zohledňovat zejména jeho validitu (nástroj opravdu bude měřit 

požadované faktory), odezvu (schopnost detekovat změnu) a spolehlivost (poměr 

variability mezi jednotlivými pacienty a mezi celkovou variabilitou). 

Dalšími metodami, které se k měření kognitivních aspektů subjektivní pohody používají, 

je celá řada. I v České republice je často používaná SWLS (Satisfaction With Life Scale) 

čili Škála spokojenosti se životem, dále můžeme uvést metodu PGWS (Psychological 

General Well-Being Scale), která má dobré psychometrické vlastnosti, a je proto často 

doporučována. 

Poslední dobou se však setkáváme s pokusy postihnout kvalitu života více globálně 

a definovat co jsou to tzv. pilíře štěstí. Podle Csikszentmihalyiho jsou těmito pilíři tyto 

fenomény: “kompetence – pocit, že umím, jsem s to dělat něco smysluplného a jsem 

v tomto směru aktivní. Autonomie – rozhoduji o svém vlastním životě, mám ho pod 

kontrolou. Nalomenost – cítím se být vázán s jinými lidmi a toto všechno vyúsťuje 

v sebeúctu, to znamená, že si sám sebe vážím (Payne a kolektiv, 2005). 

Jedním se zajímavých výzkumů kvality života osob po amputaci končetiny se zabýval 

Demet (2003). Cílem studie bylo zhodnotit povahu faktorů týkajících se zdraví v kvalitě 

života (HRQL) osob s amputací končetiny. 

Z výsledku je patrné, že kvalita života byla většinou narušena v kategoriích tělesného 

postižení, bolesti a energetické úrovni. Studie potvrzuje, že kvalita života je do značné 

míry ovlivněna faktory, které jsou vlastní pro pacienta a amputace (pohlaví, věk, doba 

amputace). 

2.2 Amputace 

Amputací je řešen akutní stav či chronické obtíže a komplikace onemocnění, které 

postihují končetinu do té míry, že její zachování není možné, resp. ohrožuje pacienta na 
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životě (Pejšková, 2006). Důvodem k amputaci jsou traumatická poranění, úraz 

elektrickým proudem, diabetes, ischemická choroba, amputace v důsledku nádorových 

onemocnění. 

2.2.1 Vymezení pojmu amputace 

Z medicínského hlediska mluvíme o amputaci jako odstranění periferně uložené části těla. 

Může se jednat o končetinu, pohlavní úd či prs apod. Důsledkem zákroku je funkční a 

kosmetická změna (Vokurka, 2009). 

Amputace patří k nejstarším lékařským (chirurgickým) výkonům. Již Hippokrates 

stanovil první zásady provádění amputací, které jsou platné dodnes, a to odstranit 

nemocnou tkáň, snížit invaliditu, zachránit život trpícího. Zásadní zlom přinesl středověk, 

kdy byly vynalezeny zbraně způsobující devastující zranění případně i smrt bojujícího 

(Mikšíčková, 2010). Došlo k rozvoji medicíny a byly zaznamenány první pokusy o 

provedení plánované amputace. V této souvislosti lze konstatovat, že k největšímu rozvoji 

v technice zákroků docházelo vždy v souvislosti s válkami. 

Velikým přínosem pro tuto oblast byl francouzský holič Ambroise Paré, který byl 

nakonec označován za největšího chirurga šestnáctého století. Ve svých devatenácti 

letech začal v Paříži v nemocnici Hôtel Dieu studovat chirurgii. V roce 1536 nastoupil do 

armády jako chirurg a pracoval zde přibližně třicet let. Během této doby se mu podařilo 

ošetřit a provést stovky amputací přímo ve „válečné zóně“ a také jako první úspěšně 

provedl a popsal ligaturu velkých cév. Nahradil tím do té doby hojně využívanou 

hemostázu vařícím olejem (Internet FAQ Archives: Online Education). Paré také vyrobil 

náhradní končetiny pro amputované (Devies, 2013). 

V 19. století bohužel opět díky probíhajícím válkám nastal velký posun v provádění 

chirurgických postupů a tedy i v provádění amputací. Dominique Jean Larrey, lékař 

a vojenský chirurg Napoleonovy Grade Armée, jako první zavedl polní jednotky schopné 

dávat první pomoc a provádět okamžité operace vojáků, zraněných v bitvách. V roce 1812 

provedl 200 amputací během 24 hodin – experimentoval přitom se zmrazováním jako 

formou anestesie (Devies, 2013). 
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Obrázek 2: Amputace končetin ve středověku, originál měděná rytina, počátek 18. století, velikost panelu 19 x 

32 cm 

2.2.2 Příčiny a typy amputace 

Indikace pro amputaci je z různých příčin. Nejčastějším důvodem jsou fatální traumatické 

poranění končetiny nebo porucha prokrvení dolních končetin. Při nedostatečném 

prokrvení končetin je zbývající část těla zatěžována, to může být životu ohrožující stav, 

proto může amputace zmírnit bolest a změnit životní stav pacienta. U dětských pacientů 

jsou nejčastěji amputace na základě vrozených vývojových vad. Mezi amputacemi ze 

získaných příčin se nejčastěji vyskytují, úrazy, onkologické indikace (sarkomy) a také 

infekce (Kubeš, 2005). 

V běžné chirurgické praxi se používají dvě techniky amputace. Gilotinová neboli 

cirkulární amputace a laloková amputace. Starší metodou je gilotinová amputace. 

Používala se od pravěku, i když v současnosti se už nejedná o pouhé oddělení končetiny 

jedním řezem. Laloková amputace je používána od 19. století. V současné době 

u plánovaných operací je téměř vždy používán způsob lalokové amputace. Výhodou 

lalokové amputace je lepší hojivost, stabilita pahýlu a snadnější odlehčení jizvy při 

protézování. 

První publikace o amputacích je z roku 1837, autoři Lister a Brittain (Dungl a kol., 2005). 

Operatér volí mezi těmito dvěma technikami vždy s ohledem na další postup léčby. Řeší, 



20 
 

zda bude amputace otevřená nebo zavřená. Při otevřená amputaci se měkké tkáně 

nesešívají hned při první operaci, rána se nechává neuzavřená a vždy vyžaduje nejméně 

jednu další operaci. Kdežto zavřená amputace znamená při operaci ránu uzavřít ihned, 

provádí se tedy v případech, kdy se nepředpokládá nutnost revize či reamputace (Dungl 

a kol., 2005). 

Gilotinová amputace (Obrázek 3) začíná cirkulárním řezem kůže, která se retrahuje. 

Svaly jsou přeťaty v místě, kam sahá retrahovaná kůže, cévy se podvazují a ošetřují se 

nervy. I přetnuté svaly se po uvolnění zkrátí a kost se přetíná v této úrovni. Zkrácení kůže 

se řeší náplasťovou kožní trakcí. Po tomto zákroku následuje ještě nejméně jedna operace, 

kdy je pahýl upravován tak, aby umožnil co nejlepší protézování. Dle potřeby se provádí: 

− reamputace, kdy se končetina amputuje znovu proximálněji za použití zavřené 

lalokové techniky, 

− revize nebo též konverze, která spočívá v odstranění granulační tkáně, zkrácení 

kosti a vymodelování laloků v původní oblasti amputace, 

− plastická úprava, která je nejjednodušší a spočívá jen v modelaci měkkých tkání, 

aniž by se zasahovalo do kosti. 

 

Obrázek 3: Gilotinová amputace dolní končetiny, a – výše řezu kůže, b – výše řezu svaloviny, c – výše řezu kosti 

(Dungl a kol. 2005) 

Laloková amputace, jak již z názvu vyplívá, spočívá ve vytvoření laloků měkkých tkání, 

které po sešití překryjí kost (Obrázek 4a). Cévy se podvazují, na nervech se provádí ostrý 

řez proximálně od místa amputace, s předpokladem následného spontánního vrostu do 

hojící se tkáně. Minimalizuje se tak riziko amputačního neuromu. Konec kosti se 

překrývá periostálním lalokem, který zajistí její dostatečnou výživu. Pokud by došlo 

k nedostatečné výživě, mohl by vzniknout tzv. korunový sekvestr, tedy oddělení distální 

části kosti. Svaly se ošetřují dvěma technikami, myoplastikou a myodézou (Dungl a kol., 

2005). 
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Obrázek 4: Otevřená laloková amputace, a – kožní řezy, b – překlopené kožní laloky (Dungl a kol. 2005) 

Myoplastikou se nazývá sešití antagonistických skupin svalů, nejčastěji prováděna 

u flexorů a extenzorů. Myodéza znamená vytvoření nového svalového úponu na kosti. 

Typicky se používá pro upevnění adduktorů stehna. V případě že se laloková amputace 

provádí jako otevřená, je nejčastěji používána technika invertovaných kožních laloků 

(Obrázek 4b). Kožní laloky jsou založeny delší, překlápí se dočasně a sešívají se 

přeloženou plochou k sobě (Dungl a kol., 2005). 

2.3 Pooperační péče a pahýl 

V kapitole pooperační péče o pahýl se zabývám nejen technikami, jak pečovat o pahýl 

z pohledu efektivního hojení rány, ale také z hlediska přípravy na budoucí využití protézy. 

V této fázi hojení je nutné bedlivě sledovat proces hojení rány, včas detekovat případné 

příznaky zánětu a špatného prokrvování. Z důvodu velikosti rány bývá velmi často 

výrazný pooperační edém vznikající hromaděním tkáňové kapaliny mezi buněčnými 

strukturami. 

2.3.1 Péče o pahýl 

V první řadě je třeba, aby byl pahýl definitivně zhojen. Většinou dojde ke vzniku edému 

v době hojení, proto se provádí cílená terapie edému pomocí kompresní terapie. 

S kompresní terapií by se mělo začít 2 až 3 týdny po operaci. Kompresní terapie edému 

je prováděna pomocí klasických kompresních obvazů, zinkoklihovými obvazy, pahýlové 

sádry a po drenáži rány také pooperační linery. 
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Je nezbytné dbát ihned po amputaci na správné polohování pahýlu, tedy pahýl udržovat 

v extenční poloze a zamezilo se tak flekční kontraktuře (tzv. v extenčním deficitu kloubu). 

V internetovém zdroji firmy Otto Bock (1) se uvádí, že po zhojení rány nastupuje terapie 

zaměřená na podporu rozlišování citlivosti pahýlu na jedné straně a vytvrzováním 

pokožky pahýlu na straně druhé tzv. desenzibilizace. Dle příručky První kroky po 

vybavení protézou vydané firmou Otto Bock je desenzibilizací rozuměno otužování 

pokožky na pahýlu za účelem přípravy pro mechanické namáhání při nasazení 

pahýlového lůžka (rozhraní mezi protézou a tělem). V rámci terapie se osvědčily i 

lymfatické drenáže, masáže s využitím hrubších a jemnějších rukavic, za pomocí kartáče, 

terapie zimou a teplem a také indikované léčby jizev. Ty provádějí terapeuti nebo si je 

může pacient provádět sám pod odborným vedením. 

2.3.2 Bolest po amputaci, fantomová bolest 

Hojení ran je bolestivý proces, proto i po amputaci pociťuje pacient bolesti. Bolest je 

výsledkem zpracováním bolestivého podnětu (Nečas, 2004). Pocity bolesti vznikají 

v centrálním nervovém systému. Po operaci podávají lékaři na tišení bolesti analgetika. 

Zajímavým projevem bolesti po amputaci končetiny je tzv. fantomová bolest. Fantomová 

bolest je pociťována v amputované části těla. Amputovaný je vnímá jako bolest nebo 

svědění. Fantomové pocity mohou být spuštěny dotyky nebo mohou nastávat spontánně. 

Reagující neurony mají měněný práh citlivosti a vzniká v nich množství podnětů, kterou 

jsou v centrální nervové soustavě interpretovány jako bolest (Nečas, 2004). 

2.3.3 Rehabilitace 

Cílem péče o pacienty po amputaci je celková rehabilitace s dosažením plné životní 

funkce a aktivity. Dle zahraničního internetového zdroje (2) není vždy tato celková 

rehabilitace možná z důvodu fyzického a duševního omezení pacienta. Celková 

rehabilitace znamená, že pacient přijme psychicky i fyzicky nově nabyté postižení 

a zároveň přijme i protetickou pomůcku jako novou součást sebe sama. 

Dle informací dostupných v příručce První kroky po vybavení protézou vydané firmou 

Otto Bock spočívá fyzioterapeutická rehabilitace u osob po amputaci především 

ve spolupráci s protetickým technikem. Asi tři až čtyři týdny po amputaci provede 

protetický technik sádrový otisk a sejme měrné údaje pahýlu. V ideálním případě vyrobí 

přechodnou protézu před zahájením rehabilitace. Během rehabilitace dochází 
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k fyziologickým změnám na pahýlu. Posiluje se svalstvo, a proto je třeba protézové lůžku 

průběžně upravovat. 

Stěžejní částí rehabilitace je opětovné naučení se všech pohybů resp. obnovení schopnosti 

stání a chůze, aby byl pacientovi umožněn návrat do jeho obvyklého prostředí. 

Koordinační cviky, vytváření svalstva, škola chůze a nácvik každodenních situací. 

Rehabilitace probíhá 3 až 6 měsíců od amputace. 

2.4 Protetická péče 

Protetika je definována jako náhrada ztracené funkce včetně poškozené končetiny. 

Umožňuje základní lokomoci s využitím dalších technických pomůcek nebo bez nich 

(Půlpán, 2011). 

V příručce První kroky po vybavení protézou vydané firmou Otto Bock by měla být péče 

protetika o amputovaného pacienta zahájena nejpozději tři až čtyři týdny po amputaci. Po 

dobu protetické péče o pacienta, je nutné registrovat různé údaje, proto je nutné v úsporné, 

ale účelné míře vést dokumentaci (zdravotnickou, technickou, ekonomickou) 

(Brozmanová, 1990). 

Zdravotní stav a připravenost pacienta na protetickou péči konzultujeme s ošetřujícím 

lékařem, se svolením pacienta nahlížíme do jeho zdravotnické dokumentace. Nejprve je 

třeba provést technické vyšetření pacienta. Prvním sledovaným kritériem by mělo být, 

zda se pacient postaví za pomoci berlí. Pokud není schopen samostatné vertikalizace, je 

to známka ztížení pro vybavení. Většinou je to z důvodu vysokého věku pacienta, 

nadváhy nebo jiných onemocnění (Půlpán, 2011). Dále sledujeme rozsah pohybu kloubů, 

omezení pohybu a určíme svalovou sílu dle stupnice: 

− stupeň 0 – při pokusu o stah není patrná žádná aktivita. 

− stupeň 1 – záškub. Vyjadřuje zachování zhruba deseti procent svalové síly. 

− stupeň 2 – velmi slabý. Dokáže se pohybovat v celém rozsahu, nepřekoná 

však žádný odpor, síla 25 procent normálního svalu. 

− stupeň 3 – slabý. Dokáže vykonat pohyb proti gravitaci, síla cca. 50 procent 

normálního svalu. 

− stupeň 4 – dobrý. Testovaný dokáže překonat středně velký odpor, síla 

zhruba 75 procent normálního svalu. 
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− stupeň 5 – normální svalová síla. Sval s velmi dobrou, stoprocentní funkci 

(Půlpán, 2011). 

Dalším krokem je určení stupně aktivity uživatele. Tato stupnice určuje fyzické 

a psychické předpoklady uživatele, profesi, uživatelská prostor atd. Je mírou schopnosti 

a možnosti uživatele naplnit provádění běžných denní činností. Stupeň aktivity uživatele 

určuje požadované technické provedení protézy (kolenní kloub a protetické chodidlo, 

nikoli pahýlové lůžko): 

− stupeň aktivity 0 – nechodící pacient (Terapeutický cíl: dosažení 

kosmetického vzhledu uživatele, pohyb na vozíku.), 

− stupeň aktivity 1 – interiérový typ uživatele (Terapeutický cíl: zabezpečení 

stoje v protéze, využití protézy v interiéru), 

− stupeň aktivity 2 – nelimitovaný exteriérový ty uživatel (Terapeutický cíl: 

využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru bez omezení), 

− stupeň aktivity 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními 

požadavky (Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru 

a exteriéru zcela bez omezení) (Půlpán, 2011). 

Na závěr řadě technického vyšetření provedeme kontrolu a stav kožního krytí, všímáme 

si jizev a plastik, popřípadě jiných kožních onemocnění. Důležité je také ověření 

s pacientem případné materiálové alergie. 

2.4.1 Protetometrie 

„Protetometrie je vznešený výraz pro získávání měrných podkladů pro stavbu protéz.“ 

(Půlpán, 2011 s. 18) 

Základní pravidlo říká, že míry musí být snímány v takovém postavení, ve kterém bude 

pomůcka nošena. Je velký rozdíl mezi zatíženou a nezatíženou končetinou. Zásadně 

zapisujeme délkové míry bez obuvi. Míra musí být napnutá, zapisována průběžně 

v centimetrech (Půlpán, 2011). 

U dolní končetiny délkové míry bereme: 

− od podložky, 

− do štěrbiny kolenního kloubu, 

− k hrbolu sedací kosti (Půlpán, 2011). 
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Míry do měrných podkladů zapisujeme do připraveného formuláře měrného listu 

(Obrázek 5). Výška, ve které měření provádíme, a četnost měření jsou dány formulářem 

měrného listu. 

Dle Půlpána (2011) mezi tyto měrné podklady patří: 

1. základní údaje 

2. technické vyšetření 

3. získání délkových a obvodových měr 

4. nákresy a obkresy 

5. zhotovení sádrového negativu 

 

Obrázek 5: Měrný list 

2.4.2 Sádrový negativ a model 

Prvním krokem před sádrováním pacienta (výroba negativu) je nutné pahýl separovat. 

K tomuto účelu se nejčastěji používá potravinová folie, perlo či vazelína. Následně 
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můžeme přejít k samotnému sádrování. Sádrujeme pomocí sádrového obinadla 

požadované šířky. Vzniklý negativ necháme vytvrdnout a sejmeme z těla pacienta 

(Půlpán, 2011). 

Při tvorbě sádrového modelu platí tři pravidla: 

1. Vytváříme ho z kvalitního a korigovaného negativu. 

2. Upravíme ho podle naměřených hodnot. 

3. Musí být absolutně hladký, každá nerovnost je vidět. 

Při výrobě modelu pro všechny typy protéz bychom neměli nezapomenout nanést sádru 

na distální části a snažit se přizpůsobit tvar některému ze známých typů lůžek. 

2.4.3 Zkušební lůžko 

Zkušební lůžko je vyráběno v případě, že se jedná o prvovybavení pacienta nebo si 

protetický technik není jistý, že finální lůžko bude pacientovi plně vyhovovat. Zkušební 

lůžko se vyrábí z polyetylénu, který má výhody v podobě nízké pořizovací ceny 

a možnosti tepelné úpravy dle požadavků pacienta. Navíc je kvalitním negativem pro 

získání upraveného modelu (Půlpán, 2011). Zkušební lůžko pacient využívá tři až šest 

měsíců, poté je vyráběno lůžko definitivní. 

2.4.4 Stavba a kompletace protézy 

Stavba protézy musí splňovat kritéria statická a rovněž dynamická. Jedině tak může být 

pomůcka funkční a spolehlivě uživateli sloužit. 

− Statická stavba: V ideálním případě by při stoji měla protéza nést 50 % hmotnosti 

pacienta a zdravá končetina zbylých 50 %. Protéza má ze statistického hlediska 

správnou stavbu, pokud v klidném stoji na obou nohách nevyvolává žádné 

momenty zvratu, momenty ohybu, točivé momenty, krouticí momenty, které by 

byly kompenzovány stejně velkými reakčními silami. Z pohledu pacienta tak 

protéza nemá správnou stavbu, pokud je pacient nucen pro dosažení 

rovnovážného stavu vynakládat práci svalů. Pacient by se tedy neměl naklánět, 

aby tento stav vyrovnal (Heim, 2002). 

− Dynamická stavba: U dynamické stavby protézy se vychází z předpokladu, že 

protéza nebude používána přednostně ke stoji, nýbrž k chůzi. Dynamická stavba 

se zabývá silami, kterým bude protéza vystavena při chůzi (Heim, 2002). 



27 
 

Kompletace protézy probíhá po dokončení lůžka a výběru stavebnicových dílů jako jsou 

chodidlo, spojovací trubky, kolenní kloub atd. Komponenty jsou vybírány dle určeného 

stupně aktivity (Půlpán, 2011). Některé systémy jsou vybaveny čerpadly nebo 

jednocestnými ventily pro bezpečnější držení lůžka na pahýlu. Ve fázi nášlapu dochází 

ke stlačení čerpadla, které ve švihovém momentu účinně vzduch odsaje z pahýlového 

lůžka přes čerpadlo nebo jednocestný ventil. Když je odsátý z pahýlového lůžka veškerý 

vzduch, tak čerpadlo vytvoří zvýšené vakuum a s každým krokem ho udržuje. Kapacita 

čerpadla se nastavuje podle hmotnosti pacienta. Stavbu kontrolujeme pomocí LASER 

Posture (Baumgartner, 1989). 

2.4.5 Funkční zkouška a předání pacientovi 

Funkční zkouška by měla trvat max. 45 minut. V úvodu by měl být pacient seznámen 

s obsahem zkoušky. Hned po nasazení pomůcky je třeba kontrolovat správnost délkových 

měr. Zkouška je prováděna vždy v obuvi. Úvodní část je věnována kvalitě stoje, přenesení 

váhy na pomůcku a následně se přechází k nácviku chůze, je-li toho pacient schopen. 

Sledují se podélné i vertikální osy. Po úspěšném zvládnutí funkční zkoušky je pomůcku 

možné dokončit do finální podoby. 

V okamžiku kdy má pomůcka všechny funkční i estetické vlastnosti, může být předána 

pacientovi. Při předání si pacient pomůcku sám nasadí a měl by být upozorňován na 

možné chyby. Pacientovi by měly být zodpovězeny všechny dotazy a musí být seznámen 

s údržbou pomůcky. O předání je proveden zápis do dokumentace a pomůcka se vyúčtuje 

(Půlpán, 2011). 

2.5 Psychická adaptace na získané postižení 

2.5.1 Vlastní adaptace a sociální akceptace postižených 

Adaptace je v českém jazyce definována jako přizpůsobení, úprava. Základní vlastnost 

živé hmoty, že se dovede přizpůsobit různým vlivům vnějšího prostředí (Klimeš, 1998). 

Adaptace může být i postoj k vlastnímu postižení. Dle Vágnerové (2000) se postoje 

vytvořily jako výraz snahy o subjektivně jasnější a jednodušší orientaci ve světě. Postoje 

ve své konečné podobě nejsou vrozené, ale člověk si je vytváří učením a jsou výrazně 

podmíněny sociokulturními vlivy prostředí, ve kterém jedinec žije. 
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Dle Chromého (1984) má společnost ve vztahu k některým druhům defektů ve svém 

postoji zafixovány negativní stereotypy, které se velmi těžko překonávají a brání 

uspokojivé integraci postižených lidí do zdravé populace (Vágnerová, 2000). 

Amputaci končetiny, je možné z psychologického hlediska chápat jako zásah do integrity 

organismu, po kterém následuje psychická reakce, která může mít dopad i vážnější změny 

reaktivity, někdy i změnu osobnosti pacienta (Štechová, 2013). 

Slabá (2013) uvádí, že nejhůře pacienti snášejí bezradnost, kterou cítí při pokusech 

vyrovnat se s nečekanou ztrátou a ve snaze zhodnotit svůj stav a důsledky postižení jak 

pro sebe samého, tak pro svou rodinu. 

2.5.2  Spolupráce s psychologem, zahájení procesu adaptace 

Dle Slabé (2013) je důležité, aby v případě amputace, která je plánovaným chirurgickým 

výkonem, byla v rámci předoperační péče zabezpečena dostatečná psychologická 

příprava pacienta na amputaci. Psychologická příprava by měla působit preventivně proti 

psychickým reakcím po výkonu. Úkolem psychologické přípravy je v předoperačním 

období zajistit subjektivní postoje pacienta, zmírnit a odstranit duševní otřes z blížící se 

amputace a co nejrozhodněji bojovat proti vyvíjející se depresi, obavám vyřazení ze 

společnosti a ztráty schopnosti existenčního zajištění. 

Řešení následků amputace je dlouhodobé. Důležitá je multioborová spolupráce a má-li 

být dosaženo úspěchu, je nutná aktivní spolupráce pacienta (Štechová, 2013). Mousssová 

(2000) uvádí, že pokud postižený přijme svůj defekt a vyrovnává se s ním realisticky, 

existence postižení nemusí mít za následek výraznější změny v jeho psychice a následném 

zařazení do společnosti. Dále uvádí, že se ale častěji setkáváme s tím, že postižený reaguje 

na své postižení způsobem, který má za následek vznik určitých specifických rysů 

osobnosti (Vágnerová, 2000). 

2.5.3 Adaptace ve spolupráci s protetickým technikem  

K plnohodnotnému životu tělesně postižených přispívá používání kvalitní ortopedické 

pomůcky. Volbu, vyhotovení a následnou aplikaci pomůcky zařizuje pro pacienta 

protetický technik. 

Základní podmínkou úspěšné práce je získání důvěry pacienta a tím se práce protetického 

technika mění ve spolupráci s budoucím uživatelem pomůcky. 
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Ortopedický technik získává důvěru pacienta svými odbornými znalostmi, praktickými 

zkušenostmi a důsledným uplatňováním zásad zdravotnické etiky při práci. 

Protetický technik by nikdy neměl dávat najevo, že se pacient nenaučí pomůcku ovládat, 

že je pro něho příliš složitá, drahá či vzhledem k vysokému věku zbytečná. Pacientovi je 

nutné pravdivě vysvětlit, že ovládání každé pomůcky vyžaduje trpělivost, zručnost a chuť 

spolupracovat (Brozmanová, 1990). Při dodržení všech těchto zásad je velmi 

pravděpodobné, že se pacient snadněji adaptuje na novu životní situaci. 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE 

3.1 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je vytvořit ucelený souhrn poznatků z oblasti kvality života 

u amputovaných pacientů. Dále pak zhodnotit význam i úlohu přístupu protetického 

technika pro aktuálně subjektivně prožívanou kvalitu života u amputovaných pacientů. 

Pro splnění cíle jsem si stanovila následující úkoly: 

1. Zajistit a prostudovat odbornou literaturu zabývající se danou problematikou. 

2. Získat informace, názory, poznatky a komentáře od odborníků pracující v oboru. 

3. Oslovit odborná pracoviště a požádat o spolupráci při získávání dat. 

4. Vyhodnotit získaná data. 

5. Vytvořit strukturované přehledy výsledků výzkumu. 

6. Formulovat závěr výzkumu. 

3.2 Hypotézy práce 

Hypotéza 1: 

Respondenti po amputaci v bérci z důvodu traumatu ve věku 18 až 29 let budou 

subjektivně pociťovat dobrou celkovou kvalitu života. 

Hypotéza 2: 

Respondenti po amputaci v bérci nad 60 let budou pociťovat sníženou celkovou kvalitu 

života. 

Hypotéza 3: 

Respondenti po amputaci v bérci budou ve většině pociťovat sníženou kvalitu života 

v doméně fyzický stav. 

Hypotéza 4: 

Respondenti po amputaci v bérci ve věku 30 až 44 let budou pociťovat zvýšenou kvalitu 

života v doméně sociální vtahy. 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

4.1 Typ výzkumu 

Bakalářská práce je vedena jako empirický kvantitativní výzkum. Z hlediska 

metodologického typu jde o dotazníkové šetření. Výzkum je zaměřen na posouzení 

kvality života a spokojenosti s protetickou péčí pacientů po transtibilální amputaci. Studie 

se zabývá posouzením kvality života ve vztahu k věku, vzdělání a pohlaví. Hlavním cílem 

této studie je ověřování stanovených hypotéz. 

4.2 Použitá metoda 

Ve výzkumu byl využit dotazník kvality života WHOQOL-BREF – česká verze. Jedná 

se o zkrácenou verzi dotazníku WHOQOL-100, která se ukázala pro klinickou praxi jako 

příliš dlouhá. WHOQOL-BREF obsahuje 26 položek, 24 položek je sdružených do 4 

oblastí (domén) – fyzická, psychologická, sociální, prostředí a dvou položek celkového 

hodnocení. České normy jsou určeny pro 5 věkových kategorií. 

4.3 Sběr dat 

Sběr dat jsem prováděla tzv. nepravděpodobnostním výběrem, což znamená, že dotazník 

je cíleně nabízen a předáván jasně definovanému vzorku populace, v tomto případě 

osobám po transtibiální amputaci. 

Prostřednictvím elektronické pošty a telefonického kontaktování jsem oslovila 7 

protetických pracovišť. S provedením dotazníkového šetření souhlasilo 6 pracovišť. Čtyři 

pracoviště z České republiky a dvě slovenská pracoviště. Z jednoho pracoviště 

neodpověděli vůbec. Sběr dat probíhal osobním oslovením klienta zaměstnanci 

protetického pracoviště. Cíleně byli oslovováni klienti po transtibilání amputaci. Forma 

dotazníku byla primárně v papírové podobě, ale nabízela i možnost elektronické odpovědi 

(na dotazníku byly uvedená internetová adresa elektronické formy dotazníku). S ohledem 

na zacílení na konkrétní skupinu osob, neuváděla jsem internetovou adresu na veřejných 

portálech ani sociálních sítích. 
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4.4 Metoda zpracování a vyhodnocení dat 

Ke statistickému zpracování dat byl použit tabulkový editor a deskriptivní statistika: 

aritmetický průměr, procentuální vyjádření. Výsledky WHOQOL-BREF se vyjadřují 

v podobě 4 doménových skórů a průměrných hrubých skórů dvou samostatných položek 

hodnotících celkovou kvalitu života a zdravotní stav. Tyto průměrné hrubé skóry domén 

jsou standardizovány. 
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5 VÝSLEDKY 

Pro vyhodnocení této studie jsem zpracovala 82 dotazníků ze 150 vydaných dotazníků. 

Dotazník obsahoval celkem 35 otázek z toho 5 otázek demograficky zamřených, 4 otázky 

zaměřené na kvalitu práce protetického technika, 1 otázku zaměřenou na celkovou kvalitu 

života, 1 otázku zaměřenou na celkový zdravotní stav a 24 otázek zkoumajících fyzické 

zdraví, prožívání, sociální vztahy a prostředí. 

5.1 Prezentace návratnosti dotazníků 

Celkem jsem vydala 150 dotazníků. Po dobu 6 měsíců (září 2014 – únor 2015) jsem 

zpracovávala data z navrácených dotazníků. Celkem se mi vrátilo 82 dotazníků. 

Tabulka 1: Návratnost dotazníků 

Návratnost dotazníků 

Navráceno 55 % 

Nezpracováno 45 % 

Graf 1: Návratnost dotazníků (procentuální vyjádření) 

 

Z prezentovaných početních i grafických znázornění vyplývá, že návratnost dotazníků 

byla mírně nadpoloviční, 55 %. 

5.2 Prezentace výsledků demografické části 

Otázka 1 – Vaše pohlaví 

Tabulka 2: Pohlaví respondentů 

Pohlaví 

Muži 56 

Ženy 26 

Σ 82 
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Graf 2: Pohlaví respondentů 

 

Z celkového množství 82 respondentů bylo 26 žen (32 %) a 56 mužů (68 %). 

Otázka 2 – Váš věk (roky)? 

Dle parametrů dotazníku WHOQOL-BREF jsem se zabývala populací ve věku 18–75+. 

Tabulka 3: Věk respondentů 

Věk 18–29 30–44 45–59 60–74 Σ 

Muži 11 14 20 11 56 

Ženy 9 8 6 3 26 

Σ 20 22 26 14 82 

Graf 3: Věk respondentů 

 

Dle výsledků a grafického znázornění vyplývá, že z celkového počtu respondentů, byli 

nejpočetnější skupinou respondentů osoby mužského pohlaví muži ve věku 45–59 let, 

23,3 % z celkového počtu respondentů tj. 35,7 % z respondentů mužského pohlaví. 

Nejpočetnější skupina respondentů ženského pohlaví byla ve věku 18–29 let, 11 % 

z celkového počtu respondentů, tj. 30 % z respondentů ženského pohlaví. 

Do věkové kategorii 75+ se v průběhu dotazníkového šetření nezařadil žádný účastník. 
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Otázka 3 – Příčina amputace končetiny? 

Dotazník nabízel 3 možnosti příčiny amputace končetiny, nemoc, trauma (úraz) a jiná. 

Tabulka 4: Příčiny amputace respondentů 

Příčina amputace / pohlaví Muži Ženy Σ 
jiná  6 5 11 
nemoc 24 6 30 
trauma 26 15 41 

Graf 4: Příčiny amputace respondentů 

 

Dle celkových výsledků a grafického znázornění bez rozdělení do věkových kategorií je 

u mužů patrná rovnováha mezi příčinami amputace nemoc, tvoří jí 29,3 % a traumatem, 

které tvoří 31,8 %. U žen převažují amputace v důsledku traumatu, 18,3 %. 

Tabulka 5: Příčiny amputace – celkový přehled dle věkových kategorií a pohlaví 

Věk / pohlaví Muži Ženy Σ 
18-29 11 9 20 

jiná  - 2 2 
trauma 11 7 18 

30-44 14 8 22 
jiná 1 3 4 
nemoc 2 -  2 
trauma 11 5 16 

45-59 20 6 26 
jiná 5 -  5 
nemoc 11 4 15 
trauma 4 2 6 

60-74 11 3 14 
nemoc 11 2 13 
trauma -  1 1 
Celkový součet 56 26 82 
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Graf 5: Přehled příčiny amputace ve věkové kategorii 18–29 let 

 

Grafické znázornění vyjadřuje převahu amputací z důvodu traumatu, 90 % případů v této 

věkové kategorii. Žádný z respondentů této věkové kategorie neuvedl jako příčinu 

amputace nemoc. 

Graf 6: Přehled příčiny amputace ve věkové kategorii 30–44 let 

 

Z přehledu vyplývá, že ve věkové kategorii 30–44 let převládá příčina amputace v podobě 

traumatu u obou pohlaví, 72 % z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů 

uvedlo jako příčinu amputace trauma 78,5 % a z žen respondentek 62,5 %. 
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Graf 7: Přehled příčiny amputace ve věkové kategorii 45–59 let 

 

Ve věkové kategorii 45–59 let u obou pohlaví jasně dominuje amputace z důvodu nemoci, 

57,6 % z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů uvedlo jako příčinu 

amputace nemoc 55 % a z žen respondentek 66,6 %. Amputace z důvodu traumatu v této 

věkové kategorii klesá. Pouze mužská část respondentů vykázala jako jinou příčinu 

amputace. 

Graf 8: Přehled příčiny amputace ve věkové kategorii 60–74 let 

 

Z přehledu zcela jasně vyplývá, že ve věkové kategorii 60–74 let převládá příčina 

amputace z důvodu nemoci, 92,8 % z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů 

uvedlo jako příčinu amputace nemoc 100 % a z žen respondentek 66,6 %. Příčinu 

amputace z důvodu traumatu uvedla jen ženská část respondentů. 

Do věkové kategorie 75+ se v průběhu dotazníkového šetření nezařadil žádný účastník. 

Otázka 4 – Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Do dotazníku jsem zařadila všechny úrovně vzdělání, kterých je možné dosáhnout v ČR, 

základní vzdělání, výuční list, středoškolské a vysokoškolské. 
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Tabulka 6: Vzdělání respondentů – celkový přehled dosaženého vzdělání 

Vzdělání Muži Ženy Σ 
Základní 3  - 3 
Výuční list 19 6 25 
Středoškolské 20 13 33 
Vysokoškolské 14 7 21 

Z přehledu vyplývá, že převládá středoškolské vzdělání, 40 % z celkového počtu 

respondentů. Z respondentů mužů uvedlo středoškolské vzdělání 35,7 % a z žen 

respondentek 50 %. 

Tabulka 7: Přehled dosaženého vzdělání respondentů dle věkových kategorií a pohlaví 

Věk/ vzdělání Muži Ženy Σ 
18-29 11 9 20 

Výuční list 2 1 3 

Středoškolské 4 3 7 

Vysokoškolské 5 5 10 

30-44 14 8 22 
Výuční list 8 3 11 
Středoškolské 5 4 9 
Vysokoškolské 1 1 2 

45-59 20 6 26 
Základní 2  - 2 
Výuční list 6 1 7 
Středoškolské 7 4 11 
Vysokoškolské 5 1 6 

60-74 11 3 14 
Základní 1  - 1 
Výuční list 3 1 4 
Středoškolské 4 2 6 
Vysokoškolské 3  - 3 

Σ 56 26 82 

Ve věkové kategorii 18–29 let převládá počet respondentů s vysokoškolským vzděláním, 

50 % z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů uvedlo vysokoškolské 

vzdělání 45,5 % a z žen respondentek 55,5 %. 

Ve věkové kategorii 30–44 let výrazně převládá u respondentů mužského pohlaví 

vzdělání na úrovni výučního listu, 57,1 % z mužů. U respondentů ženského pohlaví 

převládá vzdělání středoškolské, 50 % z žen. 
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Ve věkové kategorii 45–59 let převládá u respondentů obou pohlaví středoškolské 

vzdělání, 42,3 % z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů dosáhlo 

středoškolského vzdělání 35 % a z žen respondentek 66,6 %. 

Ve věkové kategorii respondentů 60–74 let převládá u obou pohlaví středoškolské 

vzdělání, 42,8 % z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů dosáhlo 

středoškolského vzdělání 36,4 % a z žen respondentek 66,6 %. 

Do věkové kategorii 75+ se v průběhu dotazníkového šetření nezařadil žádný účastník. 

Otázka 5 – Váš pracovní stav? 

V dotazníku byla možnost pracovního zařazení: student, zaměstnaný, nezaměstnaný, 

invalidní důchodce a důchodce. 

Tabulka 8: Přehled pracovního stavu respondentů dle věkových kategorií a pohlaví 

Věk / pohlaví Muži Ženy Σ 
18-29 11 9 20 

nezaměstnaný 2 2 4 
studující 2 1 3 
zaměstnaný 7 6 13 

30-44 14 8 22 
invalidní důchodce 5 -  5 
nezaměstnaný 1 1 2 
zaměstnaný 8 7 15 

45-59 20 6 26 
důchodce  - 2 2 
invalidní důchodce 15 1 16 
zaměstnaný 5 3 8 

60-74 11 3 14 
důchodce 7 3 10 
invalidní důchodce 3  - 3 
zaměstnaný 1  - 1 
Celkový součet 56 26 82 

Ve věkové  kategorii 18–29 let je vysoký počet respondentů zaměstnáno, 68,2 % 

z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů je zaměstnáno 57,1 % a z žen 

respondentek 87,5 %. 

Ve věkové  kategorii 30–44 let je většina respondentů zaměstnána, 68,2 % z celkového 

počtu respondentů. Z respondentů mužů je zaměstnáno 57,1 % a z žen respondentek 87,5 
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%. Invalidní důchod v této věkové kategorii čerpají pouze muži. Jedná se o 22,7 % 

z celkového počtu respondentů. 

Ve věkové kategorii 45–59 let čerpá invalidní důchod 61,5 % respondentů, ale většinu 

z těchto respondentů tvoří muži, 75 % respondentů  mužů. 

Ve věkové kategorie 60–74let je většina respondentů ve starobním důchodu, 71,4 % 

z celkového počtu respondentů. Z respondentů mužů čerpá starobní důchod 63,6 % 

a z žen respondentek 100 %. 21,4 % mužů respondentů v této věkové kategorii vykázalo 

čerpání invalidního důchodu a 7,2 % mužů vykázalo, že je zaměstnáno. 

Do věkové kategorii 75+ se v průběhu dotazníkového šetření nezařadil žádný účastník. 

5.3 Prezentace výsledků spokojenosti respondentů s kvalitou práce protetického 

technika 

Při zjišťování spokojenosti respondentů s činností protetického technika, jsem se zaměřila 

na oblast přístupu, komunikace a kvalitu odvedených služeb. Respondenti měli také 

možnost uvést vlastní komentář k práci protetického technika. Uvedené okruhy byly 

zjišťovány ve třech otázkách a jedné možnosti vlastního komentáře. 

Tabulka 9: Celkový přehled průměrné spokojenosti respondentů mužského pohlaví 

Pohlaví / spokojenost maximálně hodně středně vůbec ne Σ 

Muži 31 15 7 3 56 
18–29 let 2 4 5 - 11 
30–44 let 11 2 - 1 14 
45–59 let 10 9 1 - 20 
60–74 let 8 - 1 2 11 

Tabulka 10: Celkový přehled průměrné spokojenosti respondentů ženského pohlaví 

Pohlaví / spokojenost maximálně hodně středně vůbec ne Σ 

Ženy 8 12 5 1 26 
18–29 let 3 5 1 - 9 
30–44 let 5 1 2 - 8 
45–59 let - 4 1 1 6 
60–74 let - 2 1 - 3 
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Graf 9: Celkový přehled průměrné spokojenosti respondentů mužského i ženského pohlaví 

 

Graf znázorňuje průměrnou hodnotu spokojenosti získanou ze všech tří oblastí, přístup, 

komunikace a kvalita odvedených služeb. 

Dotazník obsahoval možnost komentovat vlastními slovy práci protetického technika. 

Citace komentářů respondentů k práci protetického technika:  

„Kratší doba objednání.“ „Moc se mnou nemluví.“ „Prosím zkrátit objednací termín.“ 

„Velmi milý přístup.“ „Profesionální a příjemný kolektiv na pracovišti.“ „Odvádějí 

skvělou práci.“ 

Z citací jednoznačně vyplívá, že osobní přístup protetických techniků je velmi příjemný 

a respondenti jsou spokojeni. Bohužel si respondenti často stěžují na termíny a to jak 

objednací tak termíny dodání výrobku. 

Otázka 6 – Jste spokojený/á s přístupem protetického technika k řešení Vašeho 

problému? 

K okomentování přístupu protetického technika jsem zvolila pět úrovní spokojenosti: 

vůbec ne, trochu, středně hodně a maximálně. Tyto úrovně jsem převedla do bodovacího 

sytému v hodnotách 1 až 5 (5 = maximálně), které jsem následně vyhodnocovala. 
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Tabulka 11: Přehled spokojenosti respondentů s přístupem protetického technika ve všech věkových kategoriích 

Věk / pohlaví hodně maximálně středně vůbec ne Σ 

18-29 8 10 2 - 20 
Muži 6 3 2 - 11 
Ženy 2 7 - - 9 

30-44 2 19 1 - 22 
Muži - 13 1 - 14 
Ženy 2 6  - 8 

45-59 3 21 2 - 26 
Muži 2 17 1 - 20 
Ženy 1 4 1 - 6 

60-74 3 9 1 1 14 
Muži 1 8 1 1 11 
Ženy 2 1 - - 3 

Σ 16 59 6 1 82 

Graf 10: Přehled spokojenosti s přístupem protet. technika respondentů ve věku 18–29let 

 

Ve věkové kategorii 18–29let převládá spokojenost s přístupem protetického technika. 

Maximálně je spokojeno 50 % všech respondentů. Muži respondenti byli spokojeni hodně 

v 75 % a ženy respondentky byly spokojené maximálně v 70 %. V hodnocení se 

neobjevuje jediné hodnocení v kategorii trochu a vůbec ne. 
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Graf 11: Přehled spokojenosti s přístupem protetického technika respondentů ve věku 30–44et 

 

Věková kategorie 30–44let je s přístupem protetického ve většině maximálně spokojena, 

tuto skupinu tvoří 86% všech respondentů. 

Graf 12: Přehled spokojenosti s přístupem protetického technika respondentů ve věku 45–59 let 

 

Ve věkové kategorii 45–59 let převládá maximální spokojenost s přístupem protetického 

technika, tuto skupinu tvoří 80,8 % všech respondentů. Neobjevuje se zde hodnocení 

v kategorii trochu ani vůbec ne. 

Graf 13: Přehled spokojenosti s přístupem protetického technika respondentů ve věku 60–74 let 
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Ve věkové kategorii 60–74 let převládá maximální spokojenost s přístupem protetického 

technika, tato skupina tvoří 64,3 % ze všech respondentů. Objevil se pouze jeden případ 

nespokojenosti. 

Do věkové kategorii 75+ se v průběhu dotazníkového šetření nezařadil žádný účastník. 

Otázka 7 – Jste spokojený/á s podávanými informacemi od protetického technika? 

K okomentování přístupu protetického technika jsem zvolila pět úrovní spokojenosti: 

vůbec ne, trochu, středně hodně a maximálně. Tyto úrovně jsem převedla do bodovacího 

sytému v hodnotách 1 až 5 (5 = maximálně), které jsem následně vyhodnocovala. 

Tabulka 12: Přehled spokojenosti respondentů s informacemi od protetického technika ve všech věkových 

kategoriích 

Věk / 
pohlaví hodně maximálně středně trochu vůbec ne Σ 

18-29 8 9 3 - - 20 
Muži 4 5 2 - - 11 
Ženy 4 4 1 - - 9 

30-44 3 17 1 - 1 22 
Muži 2 11 - - 1 14 
Ženy 1 6 1 - - 8 

45-59 6 18 1 1 - 26 
Muži 5 15 - - - 20 
Ženy 1 3 1 1 - 6 

60-74 1 9 3 1 - 14 
Muži - 8 2 1 - 11 
Ženy 1 1 1 - - 3 

Σ 18 53 8 2 1 82 

Graf 14: Přehled spokojenosti s podávanými informacemi od protetického technika respondentů ve věku 18–29 

let 
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Hodnoty ukazují, že ve věkové kategorii 18–30 let jsou respondenti převážně spokojeni 

maximálně, tato skupina tvoří 45 % ze všech respondentů. 

Graf 15: Přehled spokojenosti s podávanými informacemi od protetického technika respondentů ve věku 30–44 

let 

 

Hodnoty ukazují, že ve věkové kategorii 30–44 let jsou respondenti převážně spokojeni 

maximálně s podávanými informacemi od protetického technika, tato skupina tvoří 

77,3 % ze všech respondentů. 

Graf 16: Přehled spokojenosti s podávanými informacemi od protetického technika respondentů ve věku 45–59 

let 

 

Z výsledků v kategorii 45–59 let je zcela prokazatelné, že většina respondentů je 

maximálně spokojené s podávanými informacemi od protetického technika, tato skupina 

tvoří 69,2 % respondentů. 
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Graf 17: Přehled spokojenosti s podávanými informacemi od protetického technika respondentů ve věku 60–74 

let 

 

Ve věkové kategorii 60–74 let převládá maximální spokojenost s poskytovanými 

informacemi od protetického technika, tato skupina tvoří 60 % ze všech respondentů. 

V této kategorii se objevuje mizivý počet středně a trochu spokojených respondentů 

s informovaností. 

Do věkové kategorii 75+ se v průběhu dotazníkového šetření nezařadil žádný účastník. 

Otázka 8 – Jste spokojený/á s kvalitou služeb poskytnutých protetickým technikem? 

K okomentování kvality služeb poskytnutých protetickým technika jsem zvolila pět 

úrovní spokojenosti: vůbec ne, trochu, středně hodně a maximálně. Tyto úrovně jsem 

převedla do bodovacího sytému v hodnotách 1 až 5 (5 = maximálně), které jsem následně 

vyhodnocovala. 

Tabulka 13: Přehled spokojenosti respondentů kvalitou poskytnutých služeb protetickým technikem 

Věk / spokojenost hodně maximálně středně vůbec ne Σ 
18-30 5 14 1 - 20 

Muži 4 6 1 - 11 

Ženy 1 8 - - 9 

30-44 3 18 1 - 22 
Muži - 13 1 - 14 
Ženy 3 5 - - 8 

45-59 6 18 2 - 26 
Muži 2 17 1 - 20 
Ženy 4 1 1 - 6 

60-74 1 10 2 1 14 
Muži 1 8 1 1 11 
Ženy - 2 1 - 3 

Σ 15 60 6 1 82 
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Graf 18: Přehled spokojenosti respondentů ve věku 18–29 let s poskytnutými službami od protetického technika 

 

Věková kategorie 18–29 let vnímá poskytování služeb v maximální kvalitě. Maximální 

spokojenost vypovídá 70 % ze všech respondentů. 

Graf 19: Přehled spokojenosti respondentů ve věku 30–44 let s poskytnutými službami od protetického technika 

 

Mužští respondenti ve věkové kategorii 30–44 let vnímají kvalitu poskytovaných služeb 

převážně jako maximální, tato skupina tvoří 92,9 % respondentů mužů. Ženy 

respondentky ve věkové kategorii 33–44 let vnímají kvalitu poskytovaných služeb 

ve stupni maximální v 62,5 %. 
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Graf 20: Přehled spokojenosti respondentů ve věku 45–59 let s poskytnutými službami od protetického technika 

 

Ve věkové kategorii 45–59 let převládá maximální spokojenost s poskytnutými službami 

od protetického technika u mužských respondentů, 85 %, naopak ženy vnímají kvalitu 

služeb jako hodně kvalitní, 66,6 %. 

Graf 21: Přehled spokojenosti respondentů ve věku 60 - 74 let s poskytnutými službami od protetického technika 

 

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že respondenti mužského pohlaví ve věku 61–75 

let jsou převážně maximálně spokojení s kvalitou poskytovaných služeb protetických 

techniků, jedná se o 72,7 % mužských respondentů, i ženy jsou spokojené maximálně a to 

v 66,6 %. V této kategorii se objevují jednotky respondentů mužského pohlaví, kteří 

nejsou spokojeni vůbec, tato skupina tvoří 9 %. 

5.4 Prezentace výsledků zaměřených na „Celkovou kvalitu života“ 

Celková kvalita života je posuzována na základě otázky v dotazníku WHOQOL-BREF: 

„Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?“ Kvalita je vyjádřena pěti stupni, ze kterých 

si respondent vždy jeden zvolí: velmi špatná, špatná, ani dobrá ani špatná, dobrá a velmi 

dobrá.  
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Při skórování je minimální hodnota kvality života rovna 1 (velmi špatná kvalita života) 

a maximum je hodnota 5 (velmi dobrá kvalita života). Populační norma domény celková 

kvalita života WHOQOL-BREF udává hodnotu 3,82 jako hodnotu určující průměrnou 

kvalitu života. Přičemž vyšší hodnoty znamenají lepší kvalitu života. 

Tabulka 14: Přehled vlastního hodnocení celkové kvality života mužů respondentů 

Hodnocení kvality života - muži 
špatná celková kvalita 5 

ani špatná ani dobrá celková kvalita 17 

dobrá celková kvalita 22 

velmi dobrá celková kvalita 12 

Tabulka 15: Přehled vlastního hodnocení celkové kvality života žen respondentek 

Hodnocení kvality života - ženy 
špatná celková kvalita 1 

ani špatná ani dobrá celková kvalita 4 

dobrá celková kvalita 18 

velmi dobrá celková kvalita 3 

Graf 22: Přehled vlastního hodnocení celkové kvality života respondentů mužů i žen 

 

Z grafického znázornění vyplývá, že 22 % mužských respondentů prožívá velmi dobrou 

celkovou kvalitu života, 39 % dobrou kvalitu života, 30 % ani dobrou ani špatnou a pouze 

9% prožívá špatnou celkovou kvalitu života. Žádný respondent neprožíval velmi špatnou 

kvalitu života. Dále vyplývá, že 12 % žen respondentek prožívá velmi dobrou celkovou 

kvalitu života, 69 % dobrou kvalitu života, 15 % ani dobrou ani špatnou a pouze 4 % 

prožívá špatnou celkovou kvalitu života. Žádná z respondentek neprožívala velmi 

špatnou kvalitu života. 



50 
 

5.4.1 Prezentace přehledu odpovědí na otázku „Celková kvalita života“ 

Z dotazníků jsem zpracovala přehledy odpovědí na celkovou kvalitu života dle pohlaví a věku. 

Tabulka 16: Přehled hodnocení kvality života respondentů ve věkové kategorii 18–29 let 

kvalita života kategorie 18 - 29 let Muži Ženy 
špatná - - 
ani špatná ani dobrá 2 2 
dobrá 5 6 
velmi dobrá 4 1 

Σ 11 9 

Graf 23: Přehled hodnocení celkové kvality života respondentů ve věku 18–29 let 

 

Ve věkové kategorii 18–29 let neprožíval žádný z respondentů velmi špatnou kvalitu 

života. Shodný počet mužů a žen prožíval kvalitu života ve stupni ani špatná ani dobrá. 

V této věkové kategorii převládal prožitek dobré kvality života a to 55 % všech 

respondentů. Velmi dobrou kvalitu života pociťovali převážně muži, 36,4 % z mužských 

respondentů. 

Tabulka 17: Přehled hodnocení kvality života respondentů ve věkové kategorii 30–44 let 

kvalita života kategorie 30–44 let Muži Ženy 
špatná 2 - 
ani špatná ani dobrá 2 - 
dobrá 5 6 
velmi dobrá 5 2 

Σ 14 8 
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Graf 24: Přehled hodnocení celkové kvality života respondentů ve věku 30–44 let 

 

Kvalita života mužských respondentů ve věku 30–44 let se promítá do čtyř úrovní, ale 

kvalita života respondentek žen pouze do dvou. 14,3 % respondentů mužů prožívá ani 

dobrou ani špatnou kvalitu života a špatnou kvalitu života v každé kategorii. Dobrou 

a velmi dobrou kvalitu života prožívá 35,7 % respondentů, mužů v každé kategorii 75 % 

respondentek žen prožívalo kategorii dobro kvalitu a  kategorii velmi dobrá prožívalo 25 

% z žen respondentek. 

Tabulka 18: Přehled hodnocení kvality života respondentů ve věkové kategorii 45–59 let 

kvalita života kategorie 44–59 let Muži Ženy 
špatná 1 1 
ani špatná ani dobrá 9 2 
dobrá 10 3 
velmi dobrá - - 
Σ 20 6 

Graf 25: Přehled hodnocení celkové kvality života respondentů ve věku 45–59 let 

 

Z přehledů vyplývá, že ve věkové kategorii 45–59 let že žádný z respondentů neprožíval 

velmi dobrou kvalitu života. Počet respondentů, kteří prožívali ani dobrou ani špatnou 
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kvalitu života, bylo 42,3 %. Počet mužských respondentů prožívajících dobrou kvalitu 

života bylo 45 % a počet respondentů prožívající ani dobrou ani špatnou kvalitu života 

bylo 50 %. 

Tabulka 19: Přehled hodnocení kvality života respondentů ve věkové kategorii 60–74 let 

kvalita života kategorie 60–74 let Muži Ženy 
špatná 2 - 
ani špatná ani dobrá 4 - 
dobrá 2 3 
velmi dobrá 3 - 
Σ 11 3 

Graf 26: Přehled hodnocení celkové kvality života respondentů ve věku 60–74 let 

 

Ve věkové kategorii 60–74 let pociťovali všechny respondentky ženského pohlaví dobrou 

kvalitu života. Mužští respondenti hodnotili svojí kvalitu života ve čtyřech stupních. 

Nejvíce pociťovali muži kvalitu života jako ani dobrou ani špatnou, celkem 36,4 % 

respondentů. 

Do věkové kategorii 75+ se v průběhu dotazníkového šetření nezařadil žádný účastník. 

5.4.2 Prezentace výsledků „Celková kvalita života“ dle populační normy WHOQOL-

BREF 

Rozpětí škály u položky celkového hodnocení „Celková kvalita života“ je 1–5. Populační 

normou stanovený průměr je 3,82, standardní odchylka je stanovené na 0,72. 
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Tabulka 20: Přehled průměrné celkové kvality života respondentů 

 Pohlaví  podprůměr průměr nadprůměr Σ 
Muži 22 22 12 56 
Ženy 5 18 3 26 

Σ (muži + ženy) 27 40 15 82 

Graf 27: Přehled průměrné celkové kvality života respondentů 

 

Výsledky prezentují, že většina respondentů bez ohledu na pohlaví prožívají průměrnou 

celkovou kvalitu života, jedná se o 48,8 % respondentů. Stejný počet mužských 

respondentů prožívá podprůměrnou a průměrnou celkovou kvalitu života, jedná se o 39,3 

% respondentů v každé kategorii. 

5.4.3 Prezentace výsledků „Celková kvalita života“ dle populační normy  WHOQOL- 

BREF dle věku 

Rozpětí škály u položky celkového hodnocení „Celková kvalita života“ respondentů 

ve věku 18–29 let je 3–5, stanovený průměr je 3,89, standardní odchylka 0,63. Ve věku 

30–44 let je rozpětí škály 1–5, stanovený průměr je 3,89, standardní odchylka 0,73, 

ve věku 45–59 let je rozpětí škály 2–5,stanovený průměr je 3,68, standardní odchylka 

0,78, ve věku 60–74 let je rozpětí šály 2–5, stanovený průměr je 3,83, standardní odchylka 

0,69 a ve věku > 75 let je rozpětí škály 1–5, stanovený průměr je 3,48, standardní 

odchylka 0,91. 
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Tabulka 21: Přehled průměrné celkové kvality života respondentů dle věku 

Věk respondentů podprůměr průměr nadprůměr Σ 
18–29 4 11 5 20 

30–44 4 11 7 22 
45–59 2 24   26 

60–74 6 5 3 14 
Celkový součet 16 51 15 82 

Graf 28: Přehled průměrné celkové kvality života respondentů dle věku 

 

Z přehledů je patrné, že věková kategorie do 44 let pociťuje průměrnou nebo 

nadprůměrnou kvalitu života, průměrnou představuje 52,4 % respondentů 

a nadprůměrnou 27,3 % Ve věkové kategorii 45–59 let enormně převládá průměrná 

kvalita života, 92,3 % respondentů. 

5.5 Prezentace výsledků kvality života domény „Fyzické zdraví“ 

Doména fyzické zdraví je posuzována na základě průměrných hodnot vypočítaných 

z odpovědí na 7 otázek z dotazníku WHOQOL-BREF. 

Jsou to otázky: Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat? Jak moc 

potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním životě? Máte dost 

energie pro každodenní život? Jak se dokážete pohybovat? Jak jste pokojen/a se svým 

spánkem? Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti? Jak jste 

spokojen/a se svým pracovním výkonem? 

Při vyhodnocování fyzického zdraví jsou stanovené intervaly populačních norem pro 

domény WHOQOL-BREF. Rozpětí škály u domén je 4–20, přičemž vyšší skór znamená 

lepší kvalitu života. Mírně snížená kvalita je normou stanovená na hodnotu 13. Interval 

normy je vyjádřen hodnotou 14,3 (spodní hranice normy), 15,6 (průměr normy) a 16,8 
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(horní hranice normy). Mírně zvýšená kvalita je normou stanovená na hodnotu 18,1, 

standardní odchylka 2,5. 

Tabulka 22: Přehled průměrné kvality života v doméně „Fyzické zdraví“ všech respondentů 

Věk /norma rozšíření interval normy rozšíření  

Věk respondentů 
mírně 

snížená 
kvalita 

spodní 
hranice průměr 

horní 
hranice 

mírně 
zvýšená 
kvalita 

Σ 

Muži 19 11 7 12 7 56 
Ženy 3 4 5 9 5 26 

Σ (muži + ženy) 22 15 12 21 12 82 

Graf 29: Přehled průměrné kvality života v doméně „Fyzické zdraví“ všech respondentů 

 

Výsledky prezentují, že 26,8 % respondentů bez ohledu na pohlaví prožíval mírně 

sníženou kvalitu života a 25,6 % průměrnou kvalitu života na horní hranici průměru. 

Tabulka 23: Přehled průměrné kvality života v doméně „Fyzické zdraví“ respondentů dle věku 

Věk /norma rozšíření interval normy rozšíření 

Věk 
respondentů 

mírně 
snížená 
kvalita 

spodní 
hranice 

průměr horní 
hranice 

mírně 
zvýšená 
kvalita 

Σ 

18–29 2 2 4 9 3 20 
30–44 5 2 3 5 7 22 
45–59 7 8 5 5 1 26 
60–74 8 3  2 1 14 

Σ 22 15 12 21 12 82 
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Graf 30: Přehled průměrné kvality života domény „Fyzické zdraví“ respondentů dle věku 

 

Z výsledků je patrné, že věková kategorie 60–75 let prožívala mírně sníženou kvalitu 

fyzického zdraví, 36,4 %. Naopak věková kategorie do 29 let prožívala průměrnou kvalitu 

života na horní hranici normy, 40,9 %. 

5.6 Prezentace výsledků kvality života v doméně „Sociální vztahy“ 

Doména sociální vztahy je posuzována na základě průměrných hodnot vypočítaných 

z odpovědí na 3 otázek z dotazníku WHOQOL-BREF Jsou to otázky: Jak jste spokojen/a 

se svými osobními vztahy? Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem? Jak jste 

spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 

Při vyhodnocování sociálních vztahů jsou stanovené intervaly populačních norem pro 

domény WHOQOL-BREF. Rozpětí škály u domén je 4–20, přičemž vyšší skór znamená 

lepší kvalitu života. Mírně snížená kvalita je normou stanovená na hodnotu 12,1. Interval 

normy je vyjádřen hodnotou 13,5 (spodní hranice normy), 15,0 (průměr normy) a 16,4 

(horní hranice normy). Mírně zvýšená kvalita je normou stanovená na hodnotu 17,9, 

standardní odchylka 2,9. 

Tabulka 24: Přehled průměrné kvality života v doméně „Sociální vztahy“ všech respondentů 

Věk /norma rozšíření interval normy rozšíření 

Věk 
respondentů 

mírně 
snížená 
kvalita 

spodní 
hranice průměr 

horní 
hranice 

mírně 
zvýšená 
kvalita 

Σ 

Muži 21 6 8 5 16 56 

Ženy 5 2 4 7 8 26 

Σ (muži + ženy) 26 8 12 12 24 82 
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Graf 31: Přehled průměrné kvality života v doméně „Sociální vztahy“ všech respondentů 

 

Výsledky prezentují, že 31,7 % respondentů bez ohledu na pohlaví, prožívalo mírně 

sníženou kvalitu života a mírně zvýšenou kvalitu života v oblasti sociální vztahy 

prožívalo 29,3 %. 

Tabulka 25: Přehled průměrné kvality života domény „Sociální vztahy“ respondentů dle věku 

Věk /norma rozšíření interval normy rozšíření 

Věk 
respondentů 

mírně 
snížená 
kvalita 

spodní 
hranice 

průměr horní 
hranice 

mírně 
zvýšená 
kvalita 

Σ 

18–29 4 1 5 3 7 20 
30–44 5 3 2 4 8 22 
45–59 13 3 3 2 5 26 
60–74 4 1 2 3 4 14 

Σ 26 8 12 12 24 82 

Graf 32: Přehled průměrné kvality života domény „Sociální vztahy“ respondentů dle věku 

 

Z výsledků vyplývá, že 50 % věková kategorie 45–59 let prožívala mírně sníženou kvalitu 

normy kvality života sociální vztahy. Věková kategorie do 29 let prožívala mírně 

zvýšenou kvalitu života sociální vztahy, 29,2 %.  
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6 VÝSLEDKY 

Před vypracování bakalářské práce jsem si stanovila jeden hlavní cíl. Tímto cílem bylo 

zjištění kvality života osob po transtibiální amputaci. Data pro toto jištění jsem sbírala 

pomocí dotazníku (Příloha č. 1). Abych došla k vytčenému cíli, stanovila jsem si 4 

hypotézy. 

Vyhodnocení hypotéz: 

Hypotéza 1 

Respondenti po amputaci v bérci z důvodu traumatu ve věku 18 až 29 let budou 

subjektivně pociťovat dobrou celkovou kvalitu života. 

Ověřit tuto hypotézu bylo možné na základě odpovědí na otázku „Jak byste hodnotil/a 

kvalitu svého života?“. Výsledky deklarují, že v této věkové kategorii ani muži ani ženy 

neodpovídali, že prožívají velmi špatnou a špatnou kvalitu života. 20 % respondentů 

prožívalo ani dobrou ani špatnou kvalitu života, 55 % respondentů prožívalo dobrou 

kvalitu života a 25 % respondentů prožívalo velmi dobrou kvalitu života. 

Z těchto výsledků vyplývá, že se moje hypotéza potvrdila. 

Hypotéza 2 

Respondenti po amputaci v bérci nad 60 let budou pociťovat sníženou celkovou kvalitu 

života. 

Ověřit tuto hypotézu bylo možné na základě odpovědí na otázku „Jak byste hodnotil/a 

kvalitu svého života?“. Výsledky deklarují, že v této věkové kategorii ani muži ani ženy 

nedopovídali, že by pociťovali velmi špatnou kvalitu života. 14,3 % respondentů 

odpovědělo, že prožívá špatnou kvalitu života, 28,6 % respondentů odpovědělo, že 

prožívá ani špatnou ani dobrou kvalitu života, 35,7 % respondentů prožívalo dobrou 

kvalitu života a 21,4 % respondentů prožívalo velmi dobrou kvalitu života. 

Z výsledků vyplývá, že respondenti prožívají i sníženou kvalitu života, ale vyšší procento 

respondentů uvedlo, že prožívá dobrou kvalitu života. Vzhledem k těmto výsledkům 

konstatuji, že moje hypotéza se nepotvrdila. 
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Hypotéza 3 

Respondenti po amputaci v bérci budou ve většině pociťovat sníženou kvalitu života 

v doméně fyzický stav. 

Ověřit tuto hypotézu bylo možné na základě odpovědí na sedm otázek z dotazníku 

WHOQOL-BREF. Jsou to otázky: Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete 

dělat? Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním 

životě? Máte dost energie pro každodenní život? Jak se dokážete pohybovat? Jak jste 

pokojen/a se svým spánkem? Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní 

činnosti? Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem? 

Výsledky ukazují, že 26,9 % respondentů pociťovalo mírně sníženou kvalitu života 

v doméně fyzické zdraví. V normovaném intervalu na spodní hranici normy se 

pohybovalo 18,3 % respondentů, v normě bylo 14,6 % respondentů, v horní hranici 

normy se pohybovalo 25,6 % respondentů a 14,6 % respondentů se pohybovalo v zóně 

mírně zvýšené kvality života domény fyzického zdraví. 

Z výsledků vyplývá, že respondenti prožívali mírně sníženou kvalitu života a to až 26,9 % 

respondentů, 14,6 % respondentů odpovědělo, že prožívá mírně zvýšenou kvalitu života 

v doméně fyzické zdraví a 25,6 % respondentů se pohybovalo v intervalu normy na horní 

hranici. Vzhledem k těmto výsledkům konstatuji, že se má hypotéza nepotvrdila. 

Hypotéza 4 

Respondenti po amputaci v bérci ve věku 30 až 44 let budou pociťovat zvýšenou kvalitu 

života v doméně sociální vztahy. 

Ověřit tuto hypotézu bylo možné na základě odpovědí na 3 otázky z dotazníku 

WHOQOL-BREF. 

Jsou to otázky: Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy? Jak jste spokojen/a se svým 

sexuálním životem? Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 

Výsledky ukazují, že 22,7 % respondentů pociťovalo mírně sníženou kvalitu života 

v doméně fyzické zdraví. V normovaném intervalu na spodní hranici normy se 

pohybovalo 13,6 % respondentů, v normě bylo 9,1 % respondentů, v horní hranici normy 

se pohybovalo 18,2 % respondentů a 36,4 % respondentů se pohybovalo v zóně mírně 

zvýšené kvality života domény fyzického zdraví. 
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Z výsledků vyplývá, že respondenti prožívali mírně sníženou kvalitu života a to 22,7 % 

respondentů, ale 36,4 % respondentů odpovědělo, že prožívá mírně zvýšenou kvalitu 

života v doméně fyzické zdraví. Vzhledem k těmto výsledkům konstatuji, že se má 

hypotéza potvrdila. 
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7 DISKUZE 

Při tvorbě bakalářské práce jsem se potýkala s omezeným množstvím dostupné literatury, 

která se zabývá problematikou protetické péče a hodnocením kvality života osob po 

amputaci. Dostupná literatura k protetické péči je staršího data vydání, proto jsem čerpala 

i z literatury zahraniční a internetových zdrojů. Literatura, která se zabývá kvalitou života, 

je sice aktuální a zdrojů je mnoho, zaměřuje se však většinou na obecnou kvalitou života 

v úrovni zdraví/nemocný. Práce, které mapují kvalitu života u osob po amputaci, jsou 

většinou spojeny s onemocněním diabetes mellitus, kde je amputace končetiny jednou 

z komplikací nemoci. 

K šetření jsem použila anamnestický dotazník, který se skládal ze dvou částí. První část 

byla zaměřena na zjištění demografických údajů, dále obsahovala otázky týkající se 

spokojenosti s protetickým technikem a nabízela možnost vložení vlastního komentáře. 

Druhá část byla převzata od Světové zdravotnické organizace, dotazník WHOQOL-

BREF. 

Dotazníky jsem rozeslala do vybraných protetických pracovišť, kde byly jednotlivými 

protetickými techniky distribuovány mezi klienty. Toto šetření probíhalo po dobu šesti 

měsíců, dotazník vyplnilo 82 respondentů. Na základě diskuzí s kolegy z daných 

pracovišť se mohu domnívat, že pokud by sběr dat probíhal v delším časovém úseku, 

pravděpodobně by se zvýšila návratnost dotazníků. Dle zkušenosti techniků totiž během 

12 měsíců přichází až 95 klientů pro prvovybavení a vrací se stávající klienti za účelem 

údržby či opravy používaných pomůcek. 

V průběhu doby, kdy byly dotazníky v terénu, jsem se průběžně zajímala o feed back 

z protetických pracovišť, jak jsou dotazníky klienty vnímány a přijímány. Očekávala jsem 

spíše nezájem ze strany klientů. Byla jsem překvapena, že větší polovina klientů 

dotazníky vyplnila. Můžu se domnívat, že tato skupina klientů jsou klienti vykazující 

vysokou míru compliance, což také může ovlivnit výsledek šetření. Spolupracující klienti 

budou patrně více dbát o své zdraví, o technický stav používané pomůcky, budou se více 

zajímat o novinky v této oblasti, je tedy velmi pravděpodobné, že budou více spokojeni 

s prací protetického technika a následně i se svou kvalitou života. Je otázkou, zda pokud 

by dotazníky vyplnili „povinně“ všichni klienti, zda by i po té byl výsledek ta k pozitivní. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat a zhodnotit kvalitu života u osob po transtibiální 

amputaci. Dle otázek sestavených v dotazníku jsem zjistila kvalitu života osob po 

amputaci v bérci. Hlavní cíl jsem tedy splnila. 

Výsledky ukázaly, že 32,9 % respondentů pociťuje podprůměrnou celkovou kvalitu 

života, 48,8 % respondentů po amputaci v bérci převážně pociťují průměrnou celkovou 

kvalitu života a 18,3 % respondentů pociťovalo nadprůměrnou kvalitu života. Z těchto 

závěrů vyplývá, že téměř polovina respondentů prožívala průměrnou celkovou kvalitu 

života, bohužel téměř třetina respondentů prožívala podprůměrnou celkovou kvalitu 

života. 

Kvalitu života v doméně fyzické zdraví respondenti pociťovali v 58,5 % jako průměrnou, 

26,9 % respondentů pociťovalo kvalitu života v doméně fyzické zdraví jako mírně 

zhoršenou, pouze 14,6 % respondentů pociťovalo kvalitu života v doméně fyzické zdraví, 

jako mírně zvýšenou Výsledky ukazují, že větší polovina respondentů pociťuje 

průměrnou kvalitu života v doméně fyzické zdraví, ale také musím konstatovat, že větší 

čtvrtina respondentů prožívala mírně zhoršenou kvalitu života v doméně fyzické zdraví. 

Kvalitu života v doméně sociální vztahy respondenti pociťovali v 39 % jako průměrnou, 

31,7 % respondentů pociťovalo kvalitu života v doméně sociální vztahy jako mírně 

zhoršenou, avšak 29,3 % respondentů pociťovalo kvalitu života v doméně sociální vztahy 

jako mírně zvýšenou. Výsledky ukazují, že v této oblasti se výsledky pohybují téměř 

rovnoměrně rozdělené na třetiny, kde nejvyšší podíl představuje průměr. 

Hodnocení práce protetického technika ukázalo, že celých 47,6 % respondentů je 

maximálně spokojeno s prací svého protetického technika, 32,9 % respondentů sdělilo, 

že je hodně spokojeno s prací protetického technika. Pozitivně tedy hodnotilo práci svého 

technika 85,5 % respondentů, pouze 14,6 % respondent hodnotilo jako středně a vůbec 

nespokojených respondentů bylo 4,6 %. 

Z výzkumu vyplývá, že respondenti účastnící se tohoto dotazníkového šetření jsou 

převážně průměrně spokojeni se svou kvalitou života, pouze v doméně sociální vztahy 

byly výsledky téměř shodné jak v podprůměru, průměru i nadprůměru. Respondenti byli 

ve většině případů maximálně spokojeni s celkovou prací protetického technika. Z citací 

vlastních komentářů respondentů vyplývá, že prostor ve zvýšení kvality poskytovaných 

služeb je v délce objednacích termínů a v termínech dování pomůcky. Naopak většina 
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citovaných respondentů vyzdvihovala kvalitu komunikace a přístup protetických 

techniků. 

Sledování kvality života osob po amputaci v bérci je potřebné, protože český sociální 

systém nepovažuje amputaci v bérci jako tělesné postižení i přesto, že tento stav není 

fyziologický. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník Hodnocení kvality života osob po transtibiální amputaci (v bérci) 



 
 

 

 

 

 

PŘÍLOHY   



 
 

PŘÍLOHA 1  

Dotazník Hodnocení kvality života u osob po transtibiální amputaci (v bérci) 

 
  

1. Vaše pohlaví muž žena

2. Váš věk (roky) 18–29 30–44 45–59 60–74 vyšší než 75

3.
Příčina amputace 
končetiny

nemoc trauma (úraz) jiná

4.
Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání

základní výuční list středoškolské vysokoškolské

5. Váš pracovní stav student/ka zaměstnaná /ý nezaměstnaná /ý invalidní důchodce starobní důchodce

6.

Jste spokojený/á s 
přístupem protetického 
technika k řešení Vašeho 
problému?

vůbec ne trochu středně hodně maximálně

7.
Jste spokojený/á s 
podávanými informacemi 
od protetického technika?

vůbec ne trochu středně hodně maximálně

8.

Jste spokojený/á s 
kvalitou služeb 
poskytnutých 
protetickým technikem?

vůbec ne trochu středně hodně maximálně

9.

velmi špatná špatná ani špatná ani 
dobrá

dobrá velmi dobrá

1 2 3 4 5

velmi nespokojen/a nespokojen/a ani spokojen/a ani 
nespokojen/a

spokojen/a velmi spokojen/a

1 2 3 4 5
2.

Prosím komentujte vlastními slovy práci 
Vašeho protetického technika.(Co se vám líbí, 
co by mohl zlepšit apod.)

Kvalita života (dotazník Světové zdravotnické organizace - WHOQOL-BREF)

Pročtěte si laskavě každou otázku, zhodnoťte své pocity a zakroužkujte u každé otázky to číslo stupnice, které nejlépe vystihuje Vaši 
odpověď

1.

Hodnocení kvality života u osob po transtibiální amputaci (v bérci)

možnost odpovědí v elektronické formě na adrese: http://bit.ly/1nQ71Ny

Přečtěte si laskavě níže uvedené možnosti a otázky, označte správné odpovědi kroužkem nebo nehodící se škrtněte.



 
 

 
  

vůbec ne trochu středně hodně maximálně

3.
Do jaké míry Vám bolest 
brání v tom, co 
potřebujete dělat?

1 2 3 4 5

4.

Jak moc potřebujete 
lékařskou péči, abyste 
mohl/a fungovat v 
každodenním životě?

1 2 3 4 5

5. Jak moc Vás těší život? 1 2 3 4 5

6.
Na kolik se Vám zdá, že 
Váš život má smysl?

1 2 3 4 5

7.
Jak se dokážete 
soustředit?

1 2 3 4 5

8.
Jak bezpečně se cítíte ve 
svém každodenním 
životě?

1 2 3 4 5

9.
Jak zdravé je prostředí ve 
kterém žijete?

1 2 3 4 5

vůbec ne spíše ne středně většinou ano zcela

10.
Máte dost energie pro 
každodenní život?

1 2 3 4 5

11.
Dokážete akceptovat svůj 
tělesný vzhled?

1 2 3 4 5

12.
Máte dost peněz k 
uspokojení svých potřeb?

1 2 3 4 5

13.

Máte přístup k 
informacím, které 
potřebujete pro svůj 
každodenní život?

1 2 3 4 5

14.
Máte možnost věnovat se 
svým zálibám?

1 2 3 4 5

15.
Jak se dokážete 
pohybovat?

1 2 3 4 5

Následující otázky zjišťují, v jakém rozsahu jste dělal/a nebo mohl/a provádět určité činnosti v poledních dvou týdnech.

Následující otázky zjišťují, jak moc jste během posledních dvou týdnů prožíval/a určité věci



 
 

 

velmi nespokojen/a nespokojen/a
ani spokojen/a ani 

nespokojen/a
spokojen/a velmi spokojen/a

16.
Jak jste pokojen/a se 
svým spánkem?

1 2 3 4 5

17.

Jak jste spokojen/a se 
svou schopností 
provádět každodenní 
činnosti?

1 2 3 4 5

18.
Jak jste spokojen/a se 
svým pracovním 
výkonem?

1 2 3 4 5

19.
Jak jste spokojen/a sám/ 
sama se sebou?

1 2 3 4 5

20.
Jak jste spokojen/a se 
svými osobními vztahy?

1 2 3 4 5

21.
Jak jste spokojen/a se 
svým sexuálním životem?

1 2 3 4 5

22.
Jak jste spokojen/a s 
podporou, kterou Vám 
poskytují přátelé?

1 2 3 4 5

23.
Jak jste spokojen/a s 
podmínkami v místě, kde 
žijete?

1 2 3 4 5

24.
Jak jste spokojen/a s 
dostupností zdravotní 
péče?

1 2 3 4 5

25.
Jak jste spokojen/a s 
dopravou?

1 2 3 4 5

nikdy někdy středně celkem často neustále

26.

Jak často prožíváte 
negativní pocity jako je 
např. rozmrzelost, 
beznaděj, úzkost nebo 
deprese?

1 2 3 4 5

Velice Vám děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 

Další otázky se zaměřují na to, jak jste byl/a šťastný/á nebo spokojený/á s různými oblastmi svého života v posledních dvou týdnech. 

Následující otázka se týká toho, jak často jste prožíval/a určité věci během posledních dvou týdnů.


