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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6 

Posudek oponenta diplomové práce 

 
Jedná se o bakalářskou diplomovou práci absolventa tříletého studia ortotik-protetik Libora 

Cyprise s názvem „Protéza pro vysokou amputaci u geriatrických pacientů“. 

Práce obsahuje 53 číslovaných stran, 38 odkazů na tištěnou literaturu a internetové zdroje, 
16grafů a 4 přílohy .  
 
Práce má charakter pilotního kvalitativního výzkumu, je uplatněna empirická metoda s 
využitím řízeného strukturovaného rozhovoru u probandů s amputací ve stehenní části. 
 
Cílem této práce je prokázat význam protézování u geriatrických pacientů  

po amputaci ve stehenní části a porovnání funkčnosti kolenních kloubů u prvovybavení, 

které lze aplikovat dle aktivity a finančních možností pojišťoven. 

Práce přiměřeným způsobem charakterizuje vybrané téma, jsou zde patrné empirické 
znalosti studenta, část kvalitativního výzkumu je na dobré úrovni, to ovšem zcela neplatí o 
rešeršním úvodu práce. Zde narážíme na problematické citace z neověřených zdrojů, které 
působí někdy nejasně a nesmyslně. Vzhledem k praktickým znalostem studenta by se dalo 
očekávat, že se těmto výrokům dokáže vyhnout.  

Jako velmi problematické považuji tyto výroky: 

Str. 15 .....Pokud má pacient svaly dostatečně pružné, funkční a nezkrácené nemusí čekat na 

zhotovení protézy a už nyní se může starat o to, aby opět začal chodit (Smutný, 2013).  

Str. 16 ....Pacienti po amputaci stehenní kosti nejčastěji volí...... 

Str. 17 ....Bez-prostředně.....(formální chyba) 

Str. 20 .....u silikonové protézy se využívá viskoelastických pahýlových lůžek (Krawczyk, 

2011). 

Str. 20 .....U geriatrických pacientů se používají následující materiály – pahýlové lůžko 

z laminátu, kolenní kloub z nerezu, adaptery z duralu a klasické chodidlo. (Matějíček, 2005).   

Pro geriatrického pacienta jsou materiály váhově těžké, ale cenově příznivé  

pro finanční limit pojišťoven u prvovybavení. (Matějíček, 2005).   

Práce splnila zadaný úkol  a doporučuji ji k obhajobě.  Hodnocení si ponechám podle její 
úspěšnosti. 
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Otázky k obhajobě: 
 

1. Jaké jsou základní principy pro výuku chůze u prvoamputovaných geriatrických 
pacientů? 

2. Existují nějaké systémy silikonových návleků, které jsou zvlášť vhodné pro uvedenou 
skupinu pacientů? 

 
 
V Praze dne 21.04.2017 

PhDr. Rudolf Půlpán  
  


