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Abstrakt 

 

Název:  

Protéza pro vysokou amputaci u geriatrických pacientů 

 

Cíle:  

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. 

 

Metody: 

Pro svůj pilotní kvalitativní výzkum bude uplatněna empirická metoda a využití 

řízeného strukturovaného rozhovoru u probandů s amputací ve stehenní části. 

 

Výsledky: 

Geriatričtí pacienti po amputaci ve stehenní části mají možnost potřebného  

protetického vybavení a kompenzačních pomůcek finančně omezeného ze strany  

pojišťoven. Aby mohli žít plnohodnotný život, jsou vybaveni prvovybavení, která je 

hrazena pojišťovnou a vozík si mohou pořídit z vlastních zdrojů. 

 

Klíčová slova: 

Amputace, protéza, kolenní kloub, transfemorální amputace, kompenzační  

pomůcka, protetická pomůcka 



Abstract 

 

Title: 

Prosthesis for high amputation at geriatric patients 

 

Objectives: 

The aim of this work is to prove the importance of prosthetic device at geriatric 

patients after amputation of the femoral part and comparison with functionality of knee 

joints at primary prosthesis, which can be applied according to the activity and financial 

possibilities of insurance companies in Czech Republic. 

 

Methods:  

For this pilot qualitative research will be applied empirical method and the use of  

controlled structured interview in probands with amputation in the thigh area. 

 

Results: 

After the amputation of femoral part, geriatric patients have got the opportunity 

for necessary prosthetic equipment and compensatory aid financially limited by the  

insurance companies. To live a full life, they are equipped with primary prosthesis, it is 

covered by insurance company and they can purchase the wheelchair from their own 

resources. 

Keywords: 

Amputation, prosthesis, knee joint, transfemoral amputation, compensatory aid, 

prosthesis aid 
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1 ÚVOD 

Pojem amputace znamená ztrátu části těla, bez možnosti ji zcela kompenzovat 

pomocí protetického vybavení. Problematika vybavování geriatrických pacientů 

po transfemorální amputaci je velmi složitá. Vysoká amputace dolní končetiny 

je nejčastější amputace u geriatrických pacientů v České republice a vrátit geriatrického 

pacienta po amputaci do běžného života je složité. V dnešní době máme výborné  

technické možnosti, ale narážíme na problematiku financování ze strany pojišťoven. 

Je potřeba snahy a spolupráce mnoha odborníků k tomu, aby byly všechny alternativy 

využity naplno ve prospěch kvality života člověka po amputaci. Výroba optimální  

protetické pomůcky je složitý proces, ve kterém je snadné udělat chybu. Hlavním  

posláním ortotika-protetika je pomáhat lidem s hendikepem. Proto, abychom mohli tuto 

úlohu úspěšně zvládnout, je potřeba mít široké znalosti anatomie, biomechaniky,  

materiálů, technologií a psychologie. O moderních postupech se dnes dozvídáme  

především z německých a anglických odborných časopisů. Čeští ortotici-protetici se 

nejčastěji učí nové trendy na školeních, pořádaných obvykle firmami, zabývajícími se 

výrobou a dovozem protetických komponentů. Bez jazykových znalostí je pak český 

ortotik-protetik odkázán jen na zprostředkované informace. Vzhledem k tomu, že  

protetika geriatrických pacientů po transfemorální amputaci je velmi rozsáhlá oblast, 

díky pojišťovnám ze strany finančních limitů se nám zúžila na prvovybavení se dvěma 

funkčními typy kloubu. Každý pacient nemá finanční možnosti, aby si pořídil funkčně a 

technicky lepší prvotní protézu.  
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2 HISTORIE AMPUTACÍ A VÝVOJE PROTETICKÝCH 

POMŮCEK 

Amputace řadíme k nejstarším historicky doloženým praktikovaným zákrokům. 

Mimo léčebný efekt měly amputace také rituální (oběti bohům) nebo trestní účel (např. 

odstrašující mutilace nebo znemožnění útěku při zachování pracovního potenciálu). 

Největší rozvoj a uplatnění dosáhly amputace za válek, kde často nabízely rychlé řešení 

a bývaly vynuceny omezenými technickými a medikamentózními možnostmi. Důležitou 

roli hrála nedostupnost anestezie, čas a neznalost protišokové terapie. První světová 

válka si vybrala asi sto tisíc amputací. 

Otec medicíny Hippokratés stanovil první zásady těchto zákroků, a ty dodnes 

platí: 

1. odstranit nemocnou tkáň; 

2. snížit invaliditu; 

3. zachránit život. 

V průběhu doby amputace zaznamenaly určitý pokrok. Ze začátku se  

praktikovaly gilotinové (cirkulární) amputace bez anestezie, krvácení se zastavovalo 

zaškrcením pahýlu anebo ponořením do horkého oleje. Modernější lalokové amputace, 

zahrnující podvazování cév s využitím muskulokutánních laloků k vytvoření měkčího 

krytu pahýlu, poprvé publikovali Lister a Brittain roku 1837. Obě tyto techniky se  

dodnes využívají, především ve válečných podmínkách se stávají výhodnější gilotinové 

amputace. (Gorčík, 2013). 

Historie vývoje protetických pomůcek zahrnuje více než 4000 let. Doklady 

o protézovacích technikách byly nalezeny téměř ve všech starověkých kulturách. Nálezy 

z období asi 400 let př.n.l. ukazují, že protézy dolní končetiny ze dřeva byly zpevněny 

bronzem a železem a upevněny bronzovým opaskem. Ve středověku došlo ke zlomu 

v amputačních technikách i ve stavbě protetických pomůcek.  

V českých zemích se vývoj protetických pomůcek dobře rozvíjel, o to se zaslou-

žil v 19. století Romuald Božek, který vyrobil stehenní protézu s excentrickým  

kolenním kloubem. Další zlom v rozvoji protéz nastal v době od roku 1919, kdy Bock 
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využil znalostí, že některé funkční části protéz jsou analogní, tedy sestavujeme-li  

protézu pro kteréhokoliv pacienta, určité díly zůstávají stejné (klouby, adaptéry,  

chodidlo aj.). Novodobá historie je spjata s řadou českých jmen, např. prof. Jedlička, 

jehož průlomem bylo funkční spojení protetické výroby a péče s léčebnou a pracovní 

rehabilitací, dále pak prof. Pavlík, autor přístroje k léčbě syndromu dysplazie kyčlí,  

prof. Frejka, který také navrhl účinnou metodu k léčbě syndromu dysplazie kyčlí a  

prof. Hanouska, který věnoval celý svůj život vývoji principů stavby protéz a ortéz. 

(Matějíček, 2014). 

2.1 Příčiny současných amputací 

Akutní nebo chronická porucha arteriálního prokrvení představuje vedle traumat 

a infekcí nejčastější příčinu ztráty končetiny. Příčinou chronické poruchy arteriálního 

prokrvení je ve většině případů generalizovaná obliterující ateroskleróza - ICHDKK. 

U těchto nemocných je tímto onemocněním současně postiženo také koronární řečiště 

a důsledkem je extrémně vysoká mortalita nemocných, s chronickými uzávěry  

periferního arteriálního řečiště, zvláště při projevech chronické kritické končetinové 

ischemie. Je zřejmé, že základním cílem u nemocných s příznaky chronické ischémie 

končetiny je zavčas ovlivnit rizikové faktory aterosklerózy. Diabetici s aterosklerotickou 

makroangiopatií jsou 10x častěji ohroženi amputací než nediabetici. Kromě  

makroangiopatie je diabetik postižen poruchou mikrocirkulace, má sníženou imunitu, a 

proto dochází při výskytu infekce velmi rychle k nezvratnému postižení tkání. V ČR je 

ročně provedeno asi 3000 velkých amputací, 70 % je u diabetiků. Aterosklerotický  

proces postihuje nejčastěji arteriální řečiště dolních končetin, cévní uzávěry v této  

lokalizaci vedou nejčastěji k amputacím. 

2.2 Vysoká amputace – transfemorální amputace 

Amputace v oblasti stehenní kosti je doporučena, jestliže není možnost provést 

exartikulaci v kolenním kloubu anebo níže. U tohoto druhu amputace platí pravidlo  

„zachování každého centimetru délky“. Amputace je v distální části stehenní kosti  

stejně jako v bérci komplikovaná pro nedostatek měkkých tkání. Jestliže je amputace 

provedena dle starého pravidla na šířku dlaně od patelly, vzniká tzv. kónický pahýl, 
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s menším množstvím svalů pro překrytí distálního konce, což není zcela výhodné 

(Baumgartner, 2008). Proto v případě nízké amputace v oblasti stehenní kosti je potřeba 

myslet na délku mechaniky protetického kolenního kloubu (8-10 cm) k tomu, aby byla 

zajištěna stejná výška osy ohybu obou kolenních kloubů po tom, co je pacient vybaven 

protézou (Kubeš, 2014). 
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3 Geriatrický pacient 

Termín geriatrický pacient je odvozený od lékařského oboru geriatrie. Geriatrie 

poskytuje specializovanou zdravotní péči nemocným vyššího věku. Cílem geriatrie je 

především optimalizace nejen zdravotního, ale také funkčního stavu seniorů. Tento  

lékařský obor se tedy záměrně věnuje rozvíjení konceptu úspěšného stárnutí  

(Holmerová, 2007).  

Geriatrický pacient je nemocný staršího věku nad 65 let, obvykle však nad 70-75 

let, u kterého se s involucí snížil potenciál zdraví, snížila se také adaptabilita a tolerance 

k zátěži. Při léčbě pacienta se zaměřujeme především na zlepšení soběstačnosti,  

neomezujeme se tedy pouze na základní onemocnění (Weber a kol., 2010).  

Charakteristika geriatrického pacienta vychází z přirozených morfologických 

a funkčních změn, propojených s procesem stárnutí. Geriatrický pacient je  

charakteristický svým biologickým věkem, polymorbiditou, změněnou symptomatikou a 

průběhem chorob. Dále je také často přítomna polyfarmacie a polypragmazie, specifické 

geriatrické symptomy, sklon k adaptačnímu selhání, vyšší riziko nežádoucích účinků 

léčiv a lékových interakcí. V neposlední řadě nesmíme opomenout sociální rozměr 

onemocnění ve stáří (Rajec, 2012).  

Specifické syndromy geriatrického pacienta jsou z většiny případů multikauzální 

etiologie a vyskytují se převážně ve vyšším věku. Tyto syndromy nalézáme v psychické, 

sociální i somatické oblasti. Mezi problémy, které jsou společensky nejvýznamnější 

z hlediska jejich výskytu, patří demence, poruchy mobility a pády (Topinková, 2005).  

3.1.1 Vznik geriatrické společnosti 

Tématem stáří se odborníci ze strany lékařů začali zabývat už v 19. století. První 

přednášky na téma staří, se konaly na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

V roce 1962 vznikla Česká společnost gerontologie, která sdružovala pracovníky  

pracující právě v oblasti gerontologie a geriatrie. Na začátku 80. let vzrůstal počet  

seniorů, což mělo za následek nárůst zdravotní, rehabilitační, komunitní a  

ošetřovatelské péče. V reakci na tento stav vznikla roku 1993 Česká gerontologická a 
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geriatrická společnost, jejímž cílem je právě zlepšení zdravotní péče o seniory (Historie 

ČGGS, 2006).  

Česká republika představuje zatím jednu z relativně mladých zemí Evropské 

unie, ovšem tato situace se velmi rychle mění a prognózy ukazují, že v následujících 

desetiletí se stane naopak jednou z nejstarších (Holmerová, 2007). Za dvacet let bude 

počet obyvatel ve věkových skupinách do 40 let výrazně nižší, ovšem počet obyvatel 

nad touto věkovou hranicí bude daleko více. Populační velikost kategorie  

poproduktivního věku by měla do roku 2010 vzrůst o 280 tisíc osob (Burcin, 2010). 

Tento vývoj směřuje tedy k nárůstu seniorů a geriatrických pacientů na území České 

republiky.  

3.1.2 Definice termínu geriatrický pacient 

Geriatrický pacient je charakterizován jako pacient vyššího věku, nad 65 let, 

s výraznou morbiditou a také přítomnými či hrozícími funkčními omezeními. Proto se 

považuje za základní kritérium pro zahájení léčby právě akutní onemocnění či zhoršení 

chronického onemocnění (Schuler, 2010).  

Další definici uvádí Holmerová (2013), která rovněž definuje geriatrického  

pacienta jako člověka vyššího věku, který je ohrožený ztrátou soběstačnosti a významně 

profituje právě z geriatrické péče a určitého geriatrického režimu.  

3.1.3 Problematika 

V současné době geriatrická medicína usiluje o co nejdelší zachování dostatečné 

tělesné i duševní aktivity, zabránění snížení a ztráty soběstačnosti, a také především 

o zlepšení prognózy seniorů právě v případě onemocnění. Geriatrická medicína má tedy 

preventivní charakter a podporuje úspěšné stárnutí (Weber, 2011).  

Aktuální demografické prognózy předurčují nárůst počtu seniorů (Burcin, 2010). 

Stárnutí populace je důsledkem poklesu porodnosti a dožívání stále vyššího věku,  

přičemž zásadní vliv na tento proces má lepší životní úroveň než v minulosti, a také 

neustálé pokroky v oblasti medicíny (Weber, 2011). Tento proces bude mít za následek, 

že geriatrická medicína se dostane do popředí a budou více zapotřebí veškeré zdravotní 

i sociální služby spojené s péčí o seniory a geriatrické pacienty. Je tedy otázkou, zda 



 

15 

 

bude současný stav geriatrické medicíny schopen reagovat na vzrůstající potřeby  

přibývajících geriatrických pacientů.  

3.1.4 Předprotetická terapie  

V rámci předprotetické terapie nás zajímá především celkový fyzický stav, stav 

pahýlu, úroveň amputace a pohyblivost všech kloubů. Všechny tyto aspekty nám  

pomůžou odhalit celkovou fyzickou kondici pacienta. Dále musíme od pacienta zjistit, 

jak vypadá prostředí, kam se bude následně vracet. Problém můžou představovat  

například schody či povrch, po kterém bude chodit. (Smutný, 2013). Díky tomu, že nám 

pacient popíše prostředí, ve kterém žije, budeme schopni identifikovat případné  

překážky, které bude muset nyní překonávat, a také mu budeme schopni překonávání 

těchto překážek, co nejvíce usnadnit. Dále také pacientovi poskytneme základní  

informace o protetickém vybavení.  

Toto období zahrnuje především rekonvalescenci a rehabilitaci. Zhruba 14 dní 

po operaci budou pacientovi vytaženy stehy a bude zapotřebí, aby zdravotní sestry  

ošetřovaly jizvu pacienta a hlídaly její hojení. Po operaci se často objeví otok, který  

polevuje obvykle po 5 dnech, tento otok je opět nutné sledovat. Zdravotní sestry dále 

seznám pacienta s hygienou a péčí o pahýl. Čím kvalitnější bude péče, tím dříve bude 

možné připravovat protézu (Smutný, 2013). Předprotetická terapie má tedy zásadní vliv 

na následnou rychlost oprotézování.  

Smutný (2013) uvádí, že pahýl se musí pravidelně stahovat obinadlem. Právě 

bandážování je podstatné pro vytvoření nejvhodnějšího tvaru pro nošení protézy, pro 

hojení a pro zmenšování otoku. Krawczyk (2013) dokonce doporučuje bandážovat pahýl 

i přes drény, již druhý den po operaci. Vhodné je vést pacienta k tomu, aby se naučil 

provádět bandáž bez cizí pomoci a mohl ji tak provádět doma. Také je nezbytné, aby se 

pacient o pahýl pravidelně staral a naučil se pahýl polohovat, tedy správně ležet na  

lůžku. Správné polohy a jejich střídání je důležité pro budoucí chůzi. 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).  
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3.1.5 Volba kompenzační pomůcky 

V případě amputace je člověk nucen používat nejrůznější rehabilitační a  

kompenzační pomůcky. Kompenzační pomůcky umožňují pacientovi dosáhnout alespoň 

určitého stupně pohybové samostatnosti (Vágnerová, 2004).  

Protetické pomůcky indikuje ošetřující lékař, vždy na základě individuálních  

potřeb pacienta a klinického nálezu. „Protetickou pomůcku indikuje lékař cíleně, ke 

konkrétnímu funkčnímu nebo somatickému poškození pacienta s jednoznačným  

metodickým návrhem stavby pomůcky. Ve své indikační povaze lékař přihlíží i k  

přidruženým vedlejším diagnostickým nálezům a závěrům.“ (Dungl, 2014). Uvádí, že 

lékař musí především zvážit, zda indikovat pomůcku vyrobenou sériovým způsobem 

výroby nebo individuálně.  

Volbu kompenzační pomůcky je nutné posoudit dle určitých kritérií. Prvním  

kritériem je vada, kterou kompenzují. Druhým kritériem je činnost, kterou kompenzují 

(hygiena, jídlo, oblékání aj.). A posledním kritériem je způsob a distribuce pomůcek 

(sériově vyrobené, individuálně vyráběné pomůcky pro potřebu sebeobsluhy a  

soběstačnosti (Vysokajová, 2000).  

Pacienti po amputaci stehenní kosti nejčastěji volí jako kompenzační pomůcku 

protézu. Protéza nahrazuje chybějící část končetiny a umožňuje svému uživateli  

stabilitu, bipedální lokomoci a přiměřené estetické krytí defektu (Brozmanová, 1990). 

Dále mohou pacienti při chůzi využívat podpažní berle, francouzské hole, které jim 

slouží především pro odlehčení hmotnosti. Další často využívanou pomůckou je  

invalidní vozík. Amputovaný ve stehenní části má dvě možnosti v rámci mobilizace 

buď dostane od pojišťovny vozík, nebo prvovybavení, oboje mu tedy pojišťovna  

nehradí. 

Ovšem již při nácviku chůze je nutné dbát na vytvoření správného stereotypu  

bez kompenzací (Dungl, 2014). Atypická chůze vede ke změně zatěžování přilehlých 

kloubů a podílí se na vzniku degenerativních změn, z tohoto důvodu je klást značný 

důraz právě na správný stereotyp chůze pacienta (Banzer, 2004).  
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3.2 Základní vybavení u geriatrických pacientů 

Následující kapitoly se zabývají vybavením, kterým je pacient vybavován  

po amputaci. Následně se budu věnovat podmínkám, které mají vliv na správný výběr 

protézy, která musí splňovat veškerá očekávání pacienta.  

3.2.1 Primární protéza prvovybavení pacienta po následné amputaci 

„Prvovybavení je protetické vybavení, kterým je pacient vybavován  

po provedené amputaci. Metodika je analogní jak na horní, tak na dolní končetině.“ 

(Dungl, 2014). Po amputaci dochází ke změně tvaru amputačního pahýlu. Změna závisí 

především na kvalitě ošetřovatelské péče a pooperační rehabilitace. Pahýl podléhá  

fyziologické atrofii měkkých tkání, přičemž cílem je, aby k atrofii docházelo, co  

nejrychleji. Současně je také podstatné, aby docházelo k otužování amputačního pahýlu. 

„Otužování amputačního pahýlu rozumíme zvyšování tuhosti a pevnosti atrofujících 

měkkých tkání současně se zvyšující se schopnosti pahýlu přenést mechanickou zátěž 

hmotnosti těla na lůžko protézy, resp. na podložku. Bez-prostředně po operaci proto 

začínáme s bandážováním amputačního pahýlu.“ (Dungl, 2014).  

Jakmile se operační rána zhojí, je nutné začít s masáží jizvy a také její mobilizací 

proti spodině (Dungl, 2014). Masáž jizvy musí být doprovázená přímou zátěží pahýlu 

po amputaci proti odporu tuhé podložky. Postupně budeme prodlužovat délku trvání, 

kdy je pahýl vystavený zátěži. Prvotní oprotézování je možné již 6 týdnů po operaci, 

ovšem pouze v případě, že pooperační rehabilitace probíhá dle očekávání a je  

vykonávána správným způsobem.  

Protéza k prvovybavení a definitivní vybavení pacienta je na stejné úrovni,  

pouze typ lůžka se opakovaně upravuje podle měnícího se objemu pahýlu a vzrůstající 

fyzické schopnosti pacienta (Matějíček, 2005). „Za správnost rehabilitační péče je  

zodpovědný lékař a indikuje také protetické vybavení, které je součástí léčebného  

režimu daného pacienta. Indikující lékař zhodnotí typ amputace, charakter základního 

onemocnění, charakter přidružených onemocnění, mentální schopnosti pacienta a jeho 

schopnost spolupráce při rehabilitaci, celkovou dynamiku pacienta, životní styl pacienta, 

jeho zaměstnání, koníčky atp.“ (Dungl, 2014). Na základě těchto informací navrhne 

lékař typ protetického vybavení. Následující krok spočívá na příslušném protetickém 
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pracovišti, který na základě indikačních požadavků lékaře, navrhne technické řešení 

provedení protézy. Indikující lékař zodpovídá za správnost funkčního návrhu, kdežto 

protetické pracoviště zodpovídá právě za technické řešení provedení protézy (Dungl, 

2014).  

3.2.2 Indikace a stavba protéz 

Zhruba 6 týdnů po operaci nastává interprotetická fáze, což je doba přípravy  

protetické pomůcky (Dungl, 2014). Tato fáze může být pro pacienta fyzicky i psychicky 

vyčerpávající. Pacient musí chodit na různá měření a zkoušky protézy, která se musí 

upravit do své finální podoby. Úkolem protetického pracovníka, popřípadě  

fyzioterapeuta je vysvětlit pacientovi správné nasazování protézy a péči o ni.  

Ve výběru typu protézy hrají důležitou roli fyziologické podmínky. Tyto  

podmínky charakterizují stav pacienta, věk, pohlaví, průvodní interní onemocnění,  

průvodní onemocnění svalového a pohybového aparátu a celkový fyzický stav a duševní 

stav. V úvahu se bere také fyziologicko-patologický stav pahýlu (Princ, 2013).  

Dále se při výběru protézy hodnotí biomechanické a mechanické podmínky.  

Biomechanické podmínky vznikají při vzájemném působení vztahů vlivů mezi biologií 

(fyziologií) pacienta a zákony sil, které se přenášejí z prostředí na pacienta, popřípadě 

prostřednictvím protézy na prostředí. Hodnotí se tedy nejen fyziologické podmínky, ale 

také analýza chůze. Mechanické podmínky jsou určovány biomechanickými silami  

působícími na protézu (Princ, 2013).  

V rámci indikace protézy je nutné vzít v úvahu také stupeň aktivity daného  

pacienta. Bere se ohled na zdravotní stav, fyzické a psychické předpoklady k lokomoci  

s protézou, na jeho profesi a také na jeho okolí. Podle těchto kritérií se následně vytváří 

vhodná protéza, které bude pacientovi plně vyhovovat a bude splňovat jeho očekávání. 

Stupně aktivity pacienta dělíme na stupeň aktivity 0, kam řadíme nechodící pacienty, 

kteří protézu nemůžou používat ani k přesunům. Protéza je tedy pouze kosmetickou 

náhradou amputované končetiny. K přesunu z místa na místo používá pacient invalidní 

vozík. Dále stupeň aktivity 1, kam patří interiérový typ pacienta, který využívá protézu 

k pomalé chůzi po rovném terénu na krátkou vzdálenost. Stupeň aktivity 2, tam řadíme 

limitovaný exteriérový typ pacienta, který překoná pouze menší terénní nerovnosti.  
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Stupeň aktivity 3 charakterizuje nelimitovaný exteriérový typ, který je schopen již  

rychlé chůze i v nerovném terénu. A stupeň aktivity 4, což je nelimitovaný exteriérový 

typ se zvláštními požadavky. Jedná se o vrcholové sportovce, kteří potřebují specifický 

typ protézy (VZP ČR, 2014).  

V závislosti na výše uvedená kritéria, se následně vytváří vhodná protéza. Tato 

protéza musí pacientovi plně vyhovovat, a především splňovat veškerá jeho očekávání 

(Kálal, 2005).  
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4 MOŽNOSTI VÝROBY PROTÉZY 

4.1 Materiály pro stavbu protéz 

Materiály, které se využívají pro stavbu protéz, jsou jak z přírodních, tak  

syntetických materiálů. Z přírodních materiálů se nejčastěji využívají kovy, tedy slitiny 

hliníku, titanu a oceli, méně často se využívá dřevo a kůže. Syntetické materiály se  

využívají standardně – syntetické tkaniny, plasty, termoplasty (např. PE, PVC),  

termosety (např. pryskyřice), elastomery (např. silikony) a vyztužené plasty.  

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).  Optimální by bylo 

protetické vybavení s co nejnižší váhou, jako je pahýlové lůžko z karbonu, kolenní 

kloub z titanu adaptery z titanu a dynamické karbonové chodidlo. Ale v rámci cenového 

limitu prvovybavení je tento typ u pojišťoven nedostupný. Jedná se o cenovou oblast 

speciálních protéz.  

Materiály používané na pahýlová lůžka se odvíjí dle funkčnosti protézy.  

U prvovybavení a standartních definitivních protéz se využívají laminátová pahýlová 

lůžka. U speciálních protéz se využívají carbonová pahýlová lůžka. U zkušební protézy 

se využívají plastová pahýlová lůžka. U dřevěné stehenní protézy se využívá dřevěných 

pahýlových lůžek. A u silikonové protézy se využívá viskoelastických pahýlových lůžek 

(Krawczyk, 2011). 

Pahýlové návleky se vyrábí ze silikonu, kopolymeru nebo polyuretanu. Každý 

z těchto materiálů má odlišné vlastnosti. Silikon je tuhý a snadno se čistí. Můžeme ho 

použít na pahýly s dobrým krytím měkkou tkání. Naproti tomu kopolymer je elastický 

a je vhodný pro pahýly se suchou pokožkou. Polyuretan dobře tlumí nárazy a umožňuje 

rozdělit tlak rovnoměrně, je vhodný především na citlivé zjizvené a kostnaté pahýly 

(www.mojeproteza.cz). 

http://www.mojeproteza.cz/
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4.2 Odebrání měrných podkladů 

Při vyšetření se měří délka pahýlu, která má zásadní vliv na ovladatelnost  

protézy, čím je pahýl delší páka pahýlu je silnější. Délky stehenních pahýlů rozdělujeme 

do čtyř skupin:  

 velmi krátký (méně než 1/3 původní délky stehna) 

 krátký (roven 1/3 původní délky stehna) 

 střední (větší než 1/3 původní délky stehna) 

 dlouhý (větší než 2/3 původní délky stehna). 

Také se určuje tvar pahýlu: 

 válcovitý 

 kuželovitý 

 hruškovitý  

           Sejmutí měrných podkladů vsedě, kdy pacient sedí bez bot, koleno má ohnuté 

v úhlu 90°, chodidlo je v zevní rotaci cca 15°. 

Je nutné sejmout následující míry kontralaterální končetiny: vzdálenost kolenní 

štěrbiny od podložky +20 mm kompromisní střed otáčení, velikost chodidla od konce 

paty ke špičce palce, obvod nad kotníky a obvod lýtka v místě největšího obvodu. 

Dále změřit efektivní výšku podpatku, která představuje rozdíl mezi výškou 

podpatku na patě a tloušťkou stélky v oblasti přednoží.  

Pacient sedí na tvrdé podložce a měříme na pahýlu. Změří se a-p  

(anterioposteriání) míra od tvrdé podložky vertikálně až k nejvyššímu bodu šlachy 

adduktoru (Ottobock, 2017). 

           Sádrování a sejmutí měrných podkladů se provádí v takové poloze, ve které bude 

pomůcka nošena, provádí v přirozené poloze pahýlu a ve stoje (pro geriatrického  

pacienta velmi náročné) v následujících krocích: 
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1. Pahýl se u geriatrického pacienta pro lepší stabilizaci a krytí měkkých 

tkání pahýlu nasadí silikon, který se individuálně zastřihne. Potom se  

na pahýl a zdravou končetinu navlékne trikotýnová hadice. 

2. Na pahýlu se označí velký trochanter a osa stehenní kosti z laterální  

strany. Poté se na ose označí body, ve kterých se změří obvody stehna 

přesně 3 cm pod středem trochanteru a dále v intervalech 5–7 cm  

v závislosti na délce pahýlu. 

3. Pahýl se nasádruje ve čtyřech vrstvách sádrového obinadla.  

4. Modeluje se nasedací věnec. Jednou rukou umístěnou horizontálně se  

tlačí pod sedacím hrbolem. Palcem ruky vytváříme posttrochanterickou 

pelotu. Druhou rukou umístěnou vertikálně tlačíme v oblasti scarpova 

trojúhelníku. Obě ruce svírají úhel cca 30° s vrcholem na mediální straně. 

5. Jakmile sádra ztvrdne, sejme se negativ z těla pacienta a zastřihne se  

budoucí okraj lůžka. 

6. Pomocí sádrové kaše se účelný tvar lůžka ještě více zvýrazní. Nejvíce 

v rozkroku, na zadní stěně v oblasti sedla a na přední stěně. Celkově se 

objem zredukuje o 2–3 cm, distálně se redukce sníží až na hodnotu nula. 

7. Sádrové lůžko se z vnější strany v oblasti nasedacího věnce zpevní  

sádrovou kaší a sádrovým obinadlem. Takto vznikne zkušební sádrové 

lůžko. 

8. Sádrové lůžko se vyzkouší na pacientovi. Správný objem se pozná tak, že 

pacient udrží objímku svalovou kontrakcí. 

9. Z negativu se odlije pozitivní model, který se ještě distálně prodlouží  

o 1-2 cm. 

10. Výsledný model se zahladí a lze ho použít k výrobě zkušebního lůžka. 

(Rejthar, 2014) 
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4.3 Finanční náhrada pojišťoven a sociálně právní pomoc (VZP ČR, 

2014) 

Lidé, kteří podstoupili amputaci, se řadí mezi osoby se zdravotním  

znevýhodněním. Často záleží na nich, jak se svou situací smíří a vypořádají. Každý  

případ musí být posuzován individuálně. Celkový stav člověka a následně vyhotovený 

posudek ovlivňuje rozsah postižení, věk, soběstačnost, fyzická zdatnost atd. (Baranová, 

2013). Dle zákona č. 329/2011 Sb. a vyhlášky č. 388/2011 Sb. mají lidé se zdravotním 

postižením nárok na státní sociální podporu. Kompetentní orgán je krajská pobočka 

Úřadu práce ČR, kde si o příspěvky mohou pacienti zažádat. Lidé se zdravotním  

postižením si mohou podle potřeby požádat o příspěvek na mobilitu, na zvláštní  

pomůcku, o průkaz OZP (TP, ZTP, ZTP/P) anebo také o příspěvek na péči. Z výsledků 

posudkové služby příslušný orgán rozhodne o schválení, výši příspěvku a délce trvání 

pobírání (www.mpsv.cz).  

Prvovybavení neboli první protéza pro vysokou amputaci, dle metodik  

pojišťoven, je plně hrazena do 70000 Kč. Bez schválení revizním lékařem pod kódem 

05001533 pro stupeň aktivity 1-4. Standartní protéza pro vysokou amputaci, dle  

metodik pojišťoven, je plně hrazena do 85000 Kč. se schválení revizního lékaře  

pod kódem 05001538 pro stupeň aktivity 1-2. Na speciální protézy (modulární)  

pro aktivitu 3-4 cena nad 85000 Kč., které jsou vyrobeny ze stavebnicových polotovarů 

a sestav, má pacient nárok 1 kus za 2 roky a předpis podléhá schválení revizním  

lékařem. Lze předepsat protézu DK se systémem bionického kolenního kloubu  

pod kódy 0093321 a 0093322 s předpisem, který podléhá schválení revizním lékařem. 

Žádost musí obsahovat přesné medicínské zdůvodnění, proč není možné použít jiný 

druh protézy, který by mohl být ekonomicky méně náročný. K takovéto žádosti je nutné 

dodat vyplněný Formulář ke schválení úhrady stehenní protézy – systém bionický  

kolenní kloub (Metodika SZP ČR, 2013). 

4.4 Základní součásti protéz a dělení protéz 

Protéza se skládá ze dvou základních částí – pahýlové lůžko a periferie protézy. 

Stavba lůžka určuje správný komfort pro uživatele protézy. Technologie a funkční 

vlastnosti dílů periferie protézy určují jejich mechanické vlastnosti protézy. Uspořádání 

http://www.mpsv.cz/
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stavebních dílů protézy a uspořádání protézy vzhledem k tělu člověka stanovuje statické 

a dynamické vlastnosti protézy.  

Rozlišujeme tři typy pahýlových lůžek: závěsné, semikontaktní a plně kontaktní. 

Závěsný typ pahýlového lůžka je formován do podobného tvaru amputačního pahýlu. 

K retenci lůžka je potřebné retenční zařízení. Výhodou je snadná aplikace, nevýhodou je 

naopak ztížená ovladatelnost lůžka, a tím i celé protézy. Hmotnost těla proti protéze je 

přenášená skrz opěrné body. Semikontaktní lůžko obdobně jako předchozí typ lůžka 

potřebuje ke své retenci závěsné zřízení. Při tomto typu je ale podstatně lepší kontakt 

vnějšího povrchu pahýlu a vnitřního povrchu lůžka. Větší kontaktní plocha pahýlu 

a lůžka po obvodu usnadní ovládání lůžka pahýlem, a tak i ovládání protézy. Plně  

kontaktní lůžka nepotřebují k retenci závěsné zařízení. Vzhledem k dokonalému  

tvarování vnitřního povrchu lůžka, dochází k úplnému kontaktu s vnějším povrchem 

pahýlu a současně vzniká podtlak v lůžku, který je regulován „podlatkovým ventilem“. 

Jinými typy pahýlových lůžek jsou lůžka: silikonová, polyuretanová, gelová a lůžka 

směsných materiálů. Výhodou zmíněných lůžek je větší komfort pro pacienta, naopak 

nevýhodou je omezení průchodu tekutin a plynů stěnou pružného lůžka a vysoké nároky 

na údržbu (Matějíček, 2014). 

Protetické chodidlo je velmi podstatným dílem při stavbě protézy dolní  

končetiny. Je to dynamický element, který kompletně ovlivňuje dynamické chování  

bércové protézy a v kooperaci s protetickým kloubem dynamické chování stehenní  

protézy. Takové chodidlo kompenzuje amputované chodidlo a hlezenní kloub. Pokud je 

protetické chodidlo ideální, je schopno plně nahradit lidské chodidlo tvarově i funkčně. 

Většina výrobců splňuje požadavky na tvarové náhrady u protetických chodidel, právě 

z důvodu umožnění použití standardního typu obuvi. Co se týče požadavků na funkční 

náhradu, ty jsou mnohem významnější a obtížněji splnitelné. Protetické chodidlo musí 

obstarat funkci statickou (stoj), která spočívá v dosažení podmínek rovnováhy ve stoji, a 

dynamickou funkci (chůze), jejíž podstatou a zároveň základním požadavkem je přenos 

silového působení při odvalu chodidla v sagitální rovině.  

Protetická chodidla se dělí na dva základní typy – klasická a dynamická. První 

typ protetického chodidla, tedy klasický, je konstrukčně i koncepčně starší než  

dynamický typ. Je zaměřený na zabezpečení průběhu plantární a dorzální flexe,  



 

25 

 

ztlumení rázu při došlapu na patu a snadného odvalu přednoží. Tento typ chodidla se 

vyznačuje se dobrou stabilitou, ale méně splňuje dynamické požadavky. Dynamický typ 

je založen na principu akumulace a využívání mechanické energie během odvalu  

chodidla. Někdy se označuje jako chodidlo energetické, z důvodu že vyhovuje více  

aktivnějším pacientům, jelikož se vyznačuje rovnoměrným průběhem odvalu a nižší 

náročnosti na energii při vyšší pohybové aktivitě (Rosický). Naopak pro méně aktivní 

pacienty s amputací ve stehně je na trhu dostupný sortiment přizpůsobený těm, kteří 

tráví většinu času doma, je navržen pro chůzi konstantní rychlostí s chodítkem anebo 

bez něj a pro jednoduché přesuny na krátké vzdálenosti (Össur, 2013). 

Protetické kolenní klouby se uplatňují především u amputačních ztrát 

v kolenním kloubu a výše. Takové klouby musí zaručit jistou stabilitu protézy ve fázi 

stojné i ve fázi švihové (bércové partie). Vzhledem ke složitosti pohybu, který musí 

vykonávat, dělíme klouby na jednoosé, dvouosé a polycentrické. Tlumení ovlivňuje 

řízení švihové fáze, nejjednodušší typ takového tlumení je zajištěn smykovým třením 

u jednoosých kloubů (kloubů s brzdou). Dokonalejší typ tlumení funguje na principu 

pneumatického nebo hydraulického pístu. Zatímco hydraulické je využíváno 

u těch nejdynamičtějších kolenních kloubů u jednoosých se využívalo tzv. „postavení  

na jistotu“. Střed otáčení se posunoval dorzálně v kloubu, a tak došlo k omezení flexe 

a větší stabilitě protézy v extenzi. Dosáhnutí extenze v kloubu zlehčuje  

tzv. „kvadricipitální tah“. Spíše výjimečně lze použít kolenní kloub s tzv. „kloubním 

uzávěrem“, který dokáže fixovat koleno v extenzi a povoluje uzávěr, což umožní  

pacientovi pouze sed. Poměrně zvláštním typem kloubů jsou klouby, které se  

naprogramují počítačem a jsou řízené čipem, většinou se jedná o jednoosé klouby 

s hydraulickým tlumením. Dle charakteru, jak je čip naprogramován před začátkem 

chůze, může kloub aktivně měnit svoji dynamiku v závislosti na přímé zátěži protézy  

(v procesu tří krokových cyklů).  Pro správné řešení předpokládané dynamiky je nutné 

při stavbě protézy užít vhodné spojení kolenního kloubu s odpovídajícím protetickým 

chodidlem a zároveň počítat se stavební výškou. U jednoduchých kloubů se minimální 

výška pohybuje mezi 3,5-6 cm a minimální výška adaptéru pahýlového lůžka si 3 cm. 

Z čehož plyne, že minimální vzdálenost od vrcholu amputačního pahýlu ke kloubní 

štěrbině druhostranného vlastního kloubu by měla být okolo 9 cm, aby bylo možné  

bez problému postavit jednoduchou stehenní protézu. Jestliže je stehenní amputační 
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pahýl příliš dlouhý, může velikost stavebních komponentů protézového kloubu převýšit 

funkční vzdálenost čela amputačního pahýlu na stupeň kloubní štěrbiny druhostranného 

kolenního klouby od podložky. Při takové situaci se střed otáčení protézového kloubu 

dostane níže, než je stupeň kloubní štěrbiny kolenního kloubu na druhostranné  

zachované dolní končetině a protéza se chová jako funkčně delší končetina, tedy pacient 

bude při chůzi s protézou kulhat i přesto, že v absolutním měřítku jsou dolní končetiny 

stejně dlouhé. Jedinou výjimkou je exartikulační kolenní kloub, jehož výšku hodnotíme 

jako nulovou. Posledním protetickým kloubem je kloub kyčelní, který se uplatňuje  

u exartikulace a hemipelvektomie ale i u krátkých amputačních pahýlů stehenních,  

kratších 5 cm do úrovně malého chocholíku. Kloub je uložen v místě funkční osy  

protézy z přední a spodní strany pahýlového lůžka, takové uspořádání nenutí pacienta 

při chůzi končetinu cirkumdukovat a je mu umožněn pohodlnější sed (Matějíček, 2014). 

4.5 Kontraindikace 

Ne vždy je možné geriatrického pacienta ihned vybavit prvvovybavením a  

v některých případech tak nelze učinit ani po delší době. Existují faktory, které mohou 

způsobit oddálení oprotézování a také jsou případy, kdy geriatrického pacienta nelze 

oprotézovat vůbec. Kontraindikace funkčního protézování se dělí na trvalé a dočasné. 

Trvalé: 

 kachexie 

 výrazná interní zátěž, především kardiovaskulární, dušnost v klidovém stavu 

 stav zachovalé končetiny, který není zcela vyhovující, ztráta nosnosti, bolesti 

v klidovém stavu 

 závažná neurologická onemocnění, rozvinutá skleróza s apraxií, organický 

psychosyndrom inhibičního typu s absencí motivace 

Dočasné: 

 nedostatečně zformovaný pahýl 

 flekční kontraktura 
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 aktuální dekondice, nezvládnutý stoj a chůze o dvou francouzských berlích, při-

nejmenším na krátký úsek bez protézy 

 defekt kožního krytu pahýlu, jizva, která není vhodně umístěná, neurom, 

nevhodně upravený pahýl, přítomnost osteofytů a kostních sekvestrů 

Relativní kontraindikací je abusus alkoholu a asociální chování. Vždy je ale 

třeba postupovat individuálně, po zvážení všech možností, souvislostí a okolností.  

Trvalé kontraindikace brání v obstarání protézy zhruba 10–30 % pacientů po amputaci 

dolní končetiny. Pacienti jsou poté odkázáni na vozík a mohou být vybaveni pouze 

jednoduchou kosmetickou protézou (Ptáková, 2008). 

4.6 Výuka chůze u stehenní amputace 

U nácviku chůze je předpokladem bezpečné zvládnutí stoje. Cílem je naučit  

pacienta pohybovat se sebejistě a bezpečně na protéze doma i v terénu. Zpočátku je  

nutné cvičit chůzi po rovině, později přichází na řadu schody a terén. Nejdříve pacient 

trénuje stoj a nakročení protézou u žebřin a poté na bradlovém chodníku. Pacient bude 

nacvičovat cviky připomínající chůzi – nakročení protézou, což je speciální úkon, který 

musí pacienta naučit protetický technik anebo rehabilitační asistent. Jakmile toto pacient 

zvládá, může přejít na podporu podpažních nebo francouzských berlí či pouze pomocí 

vycházkové hole. Dle stavu a schopností pacienta začne nácvik chůze v prostoru 

s oporou a chůzi v terén (tráva, písek). 

Dalším cílem je chůze do schodů, kdy začíná zdravá noha, následují berle a  

nakonec protéza. Naopak ze schodů začíná nejdříve protéza, poté berle, a nakonec  

zdravá noha, pokud je to možné, pacient využije zábradlí (Horák). 

4.7 Následná adaptace do života 

Po amputaci je pahýl oteklý a bolestivý. Často se vyskytují fantomové pocity 

a bolesti. Otok je způsoben samotnou operací a změnou cévního řečiště, které bylo  

narušeno. Postupem času se objem pahýlu upraví a vytvoří se cévní spojky v měkkých 

tkáních pahýlu. Fantomové bolesti způsobuje dráždění nervových vláken, které 

s postupem hojení ustupují a jsou snesitelnější. Zmírnění otoku lze dosáhnout  
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poklepovou masáží pahýlu, sprchování střídavě teplou a studenou vodou, tzv. „cévní 

gymnastika“, která přispívá k lepší drenáži měkkých tkání pahýlu. Dále pak  

bandážováním pahýlu, které je nutno provádět nad zachovalý kloub končetiny, potom 

také otužování a posilování pahýlu (Ortopedická protetika, 2014). 

Součástí nácviku stoje je předpokladem adaptace pahýlu na zatěžování. Postupně 

se člověk snaží minimalizovat nutnou oporu, např. stáním u žebřin a přenášením váhy 

ze zdravé končetiny na protézu a naopak, cílem je plně zatížit protézu, tj. dokázat stát na 

protéze se zdviženou zdravou končetinou. Hlavním cílem rehabilitačních asistentů je 

naučit pacienta stát ve volném prostoru, aby pacient dokázal provádět běžné činnosti 

stejně jako zdravý člověk (umýt se, obléci se, vařit apod.) K tomu vede nácvik stoje  

bez opory, ale v prostoru – např. poblíž stolu nebo zábradlí, aby se pacient vždy mohl 

přidržet, ze začátku je potřeba přítomnosti asistenta anebo člena rodiny. Při tomto  

nácviku bude pacient provádět cviky (předpažení, upažení, vzpažení, otáčení trupem a 

úklony). Protéza při stání by měla být lehce vzadu oproti zdravé končetině, což zajistí 

těžiště a samosvornost kolenního kloubu protézy (Ortopedická protetika, 2014).  

Pacient po amputaci je poměrně brzy odkázán pouze na sebe. Tento stav se na-

zývá individuální péče. Záleží zde na každém jednotlivci, jaký význam této péči bude 

přisuzovat. Individuální péče zahrnuje pohybové a sportovní aktivity a psychiku.  

To, jaké sportovní aktivity bude jedince vykonávat je čistě jeho volba. Omezení přichází 

ze strany naší zručnosti, stavem tělesného zdraví a předchozími zkušenostmi, které  

souvisejí s vykonáváním určitých sportovních aktivit. Záleží tedy vždy na typu dané 

sportovní aktivity a na schopnostech daného jedince (Ježek, 2008). 

 

Na následnou adaptaci do běžného života, má velký vliv nejen fyzický stav  

geriatrického pacienta, ale především stav psychický. Pro jedince představuje amputace 

dolní končetiny velkou psychickou zátěž, jelikož dochází ke změnám kvality života a 

postavení ve společnosti. Každé onemocnění můžeme posuzovat ze tří různých  

hledisek, kterými jsou somaticky aspekt, psychika a sociální aspekt (Vágnerová, 2008). 

Každý člověk se s tím srovnává jinak. Velkou roli hraje také příčina, kvůli které byla 

nutná amputace. Pokud byla amputace plánovaná a pacient již delší dobu trpěl bolestmi, 

tak se s tím obvykle srovnává lépe, kteří byli amputováni náhle. Pod pojmem náhlá  
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amputace si můžeme představit například důsledek autonehody. Pacient má často obavy, 

jak jeho zdravotní stav přijmou příbuzní, kamarádi, kolegové a zda přijdou o práci 

(Brozmanová, 1990). 
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5 CÍL A ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

5.1 Cíl práce 

 Cílem této práce je prokázat význam protézování u geriatrických pacientů po amputaci 

ve stehenní části a porovnání funkčnosti kolenních kloubů u prvotních protéz, které lze 

aplikovat dle aktivity a finančních možností pojišťoven. 

5.2 Úkoly práce 

Pro dosažení cíle práce jsem si dal následující úkoly: 

 prostudovat dostupnou odbornou literaturu z oblasti protézování geriatriků 

 seznámit se s nabídkou prvních protéz u nás 

 zorientovat se v problematice kolenních kloubů u prvovybavení 

 vybrat geriatrické respondenty po amputaci ve stehně 

 sestavit otázky pro řízený strukturovaný rozhovor 

 provést rozhovory s respondenty a podělit se o zkušenosti geriatrických pacientů. 

 vyhodnotit získané výsledky 

 vyvodit ze získaných výsledků závěr pro zlepšení kvality výuky v oboru  

ortopedická protetika na středních a vysokých školách, přínosem by měla být  

také pro ortotiky-protetiky v praxi, kterým by měla přinést utříděné informace  

k protézování geriatriků a tím se promítne ve zlepšení úrovně jejich péče  

o amputované a možné teoretické nebo praktické využití 

5.3 Metodologie práce 

5.3.1 Výzkum 

Ve své práci jsem si zvolil kvalitativní výzkum, kde bude uplatněna empirická  

metoda s využití strukturovaného rozhovoru.  

Kvantitativní výzkum je založen na předpokladu, že lidské chování můžeme do  

určité míry předpovídat a měřit (Hendl, 2012).  
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„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ (Strauss, 

1999, s. 10). Záměrem tohoto typu výzkumu je především porozumět lidem v sociálních 

situacích a nalézt i ty nejméně očekávané pravidelnosti ve struktuře dat (Disman, 2011). 

Výhodou kvalitativního výzkumu je, že získává podrobný popis při zkoumání jedince, 

skupiny apod. Další výhodou tohoto výzkumu je zkoumání fenoménu v jeho přirozeném 

prostředí. Nevýhodou může být to, že získaná informace nemusí být zobecnitelná  

na celou populaci a výsledky mohou být ovlivněny preferencemi výzkumníka (Hendl, 

2012).  

 Kvalitativní výzkum je charakteristický nízkou standardizací, což má  

za následek nízkou reliabilitu (spolehlivost či opakovatelnost). Ovšem díky volné formě 

otázek a odpovědí nevyžaduje taková omezení, jaká nalezneme v kvantitativním  

výzkumu, proto může mít kvalitativní výzkum vysokou validitu (pravdivost). (Disman, 

2011).  

K provedení kvalitativního výzkumu jsem si zvolil metodu strukturovaného  

rozhovoru. Rozhovor můžeme chápat jako interakční situaci, kdy výzkumník klade  

respondentovi otázky. Strukturovaný rozhovor je jednou z nejvíce využívaných metod 

rozhovorů. Jedná se o formu rozhovoru, jehož cílem je získat odpovědi na předem  

připravený soubor otázek (Miovský, 2006). 

5.3.2 Sběr dat 

Pilotní studie byla provedena dle technických a finančních možností  

v Jihomoravském kraji. Bylo vytipováno – vybráno dvacet respondentů z protetických 

pracovišť z okolí Brna a byli osloveni, pro poskytnutí rozhovoru pouze souhlasilo pět 

probandů. Pro sběr dat jsem zvolil řízený strukturovaný rozhovor s otevřenými  

otázkami. Rozhovory jsem prováděl s výše uvedenými respondenty. Před začátkem  

rozhovoru jsem každého respondenta seznámil s tématem mé práce a cílem výzkumu. 

Poté jsem respondenta informoval o podmínkách rozhovoru, zdůrazňoval jsem  

především anonymitu rozhovoru. Nakonec jsem se ještě jednou zeptal, zda opravdu 

souhlasí s účastí na výzkumu. Pokud respondent se vším souhlasil a neměl již na mě 

žádné otázky, přešel jsem k samotným výzkumným otázkám. Soubor otázek jsem  
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rozdělil do 2 skupin: základní údaje (věk, pohlaví, pojišťovna…) a část  

o kompenzačních a protetických pomůckách. Průměrná délka rozhovorů se pohybovala 

5-10 minut. Respondenti dobře chápali otázky, nicméně jsem musel občas otázku 

upřesnit.  

Rozhovor předčasně nikdo z respondentů neukončil. Po ukončení rozhovoru 

jsem každému respondentovi poděkoval za spolupráci. Rozhovory jsem nahrával  

do svého mobilního telefonu a poté jsem je doslovně přepisoval.  

5.3.3 Etické aspekty výzkumu 

 Pro výzkum jsem zvolil strukturovaný rozhovor, respektoval jsem tedy etická 

pravidla, typická pro tento typ výzkumu. 

 Hendl (2012) definuje několik zásad, které je nutné při výzkumu dodržet. Mezi 

zásady patří například poučený souhlas, svoboda odmítnutí, anonymita apod. Ve svém 

výzkumu jsem tedy kladl značný důraz na získání dobrovolného souhlasu každého  

respondenta a opakovaně jsem zdůrazňoval, že celý výzkum je zcela anonymní a  

účastníci mohou rozhovor kdykoli ukončit. Anonymitu jsem jednotlivým respondentům 

zaručil tím, že nikde nezmiňuji jejich jméno. 

 

5.4 Otázky řízeného rozhovoru 

1) Jste muž či žena? (vyplní tazatel) 

2) Kolik je vám let? 

3) Kdy proběhla amputace? 

4) Co bylo důvodem amputace? 

5) Jste diabetik? 

6) Odkdy používáte protézu? 

7) Dokážete si protézu nasadit sám/sama nebo s asistencí? 

8) Máte kolenní kloub s brzdou nebo s uzávěrou? 



 

33 

 

9) Který typ člověka jste: mezi a) domácí typ (doma) b) rekreační typ 

(zahrada, chata) c) aktivní typ (sport pracovní uplatnění)? 

10) Používáte pouze protézu anebo i invalidní vozík? 

11) Kolik za den ujdete metrů? 

12) Jakou používáte kompenzační pomůcku? 

13) U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn? 

14) Pojišťovna plně hradila protézu? 

15) Kde jste se poprvé doslechl/a o protézách? 

16) Byl/a byste si ochotný/á připlatit za protézu? 

17) Víte, po jaké době máte nárok na novou pomůcku? 
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6 VÝSLEDKY  

Otázka č. 1: Pohlaví respondenta 

Z celkového počtu 5 respondentů odpovídali 3 muži a 2 ženy (96:4 %). Z toho 

můžeme usuzovat, že protézy užívají více muži. 

Graf č. 1: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 1 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 2: Jaký je váš současný fyzický věk? 

Věk respondentů se pohyboval od 65 let do 86 let. Prvnímu respondentovi bylo 

65 let, dalšímu 71 let, třetí respondentce bylo 67 let, čtvrtému respondentovi 76 let a 

poslední respondentce 86 let. Z toho vyplývá, že rozpětí respondentů je 21 let, což pro 

výzkum znamená, že se nám podařilo pokrýt širší věkové rozpětí geriatrických pacientů. 

Graf č. 2: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 2 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 3: Rok amputace 

První respondent měl amputovanou nohu v říjnu roku 2012. Druhý respondent 

v květnu 2013. U třetí respondentky proběhla amputace v prosinci 2016. U čtvrtého 

respondenta v listopadu 2010 a poslední respondentka podstoupila amputaci v září roku 

2016. Z toho vyplývá, že amputace se provádějí spíše ve druhé části roku, možná 

z důvodu nižších teplot, a tudíž menší zátěže a zdravotních rizik pro geriatrické  

pacienty. Časový rozdíl mezi jednotlivými amputacemi respondentů jsou 4 roky. 

Graf č. 3: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 3 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 4: Důvod amputace 

U prvního respondenta byla důvodem amputace gangréna. U druhého  

respondenta zanedbání lékařské péče. U třetí respondentky neprokrvení cév. U čtvrtého 

respondenta byla důvodem celková sepse a u poslední respondentky ucpání cév. Z toho 

vyplývá, že nejčastější příčinou amputace u seniorů jsou problémy s průchodností cév. 

Graf č. 4: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 4 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 5: Diabetes mellitus 

Druhý a třetí respondent jsou diabetici, ostatní respondenti onemocněním diabetes 

mellitus netrpí. Z toho vyplývá, že lidé, kteří podstoupili amputaci, ne vždy museli trpět tímto 

onemocněním jako predispozicí k amputacím. 

Graf č. 5: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 5 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 6: Užívání protézy 

První i druhý respondent používá protézu od roku 2013. Třetí a poslední respondent  

od konce roku 2016 a čtvrtý respondent od roku 2011. Z toho plyne, že 40% geriatriků  

používá prvovybavení i více než 6 let. 

Graf č. 6: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 6 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 7: Samostatnost nebo asistence 

80 % respondentů si dokážou protézu nasadit sami. Z toho plyne, že protézy jsou  

konstruovány tak, aby si je většina pacientů dokázala nasadit bez větších problémů či asistence 

ostatních. U zbývajících 20 % respondentů se ukázalo, že právě vysoký věk ovlivňuje jejich 

soběstačnost. 

Graf č. 7: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 7 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 8: Kolenní kloub s brzdou/uzávěrou 

80 % respondentů vlastní kolenní kloub s brzdou, zbývajících 20 % respondent má  

kolenní kloub s uzávěrou. Z toho plyne, že častější protézu, kterou pacienti používají, je kolenní 

kloub s brzdou. Kolenní kloub s uzávěrou je používaný hlavně u probandů, kteří mají nižší  

aktivitu. 80 % respondentů tedy používá kloub s brzdou, který je z praktického hlediska určen 

spíše pro aktivní jedince. Kloub s uzávěrou je určen spíše pro méně aktivní jedince a raději jim 

lékaři předepisují vozík, jehož nevýhodou je to, že jedince dostatečně nemotivuje k pohybové 

činnosti. 

Graf č. 8: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 8 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 9: Typ domácí/rekreační/aktivní 

První i druhý respondent se označili za typy rekreační, ostatní respondenti (60 %)  

za typ domácí. Z toho vyplývá, že pro pacienty je chození velmi náročné, proto se uchýlili  

ke spíše domácímu způsobu života. 

Graf č. 9: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 9 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 10: Protéza i vozík 

První a poslední respondent používají pouze protézu, zbylí respondenti používají  

i vozík. Z toho vyplývá, že většina pacientů (60 %) nedokáže fungovat bez vozíku, což je 

vzhledem k problematice amputací pochopitelné. 

Graf č. 10: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 10 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 11: Chůze 

První respondent dokáže ujít okolo 200 m, druhý okolo 100-150 m, třetí cca 50 m.  

Čtvrtý a pátý respondent ujdou zhruba stejnou délku okolo 150 m. Z grafu vyplývá, že více jak 

80 % respondentů ujde 100 m a více, což odpovídá jak jejich věku, tak jejich zdravotnímu  

stavu. 

Graf č. 11: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 11 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 12: Kompenzační pomůcka 

Všichni respondenti používají jako kompenzační pomůcku francouzské hole. Geriatričtí 

pacienti mohou použít i podpažní berle nebo chodítko, pro lokomoci by to bylo snadnější 

a mohou se zavěsit celým tělem, nicméně pro praktické využití po domácnosti jsou tyto  

kompenzační pomůcky neskladné při odložení.  

Graf č. 12: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 12 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 13: Pojišťovna 

První tři respondenti jsou přihlášení u Všeobecné zdravotní pojišťovny, zbylí dva  

respondenti jsou přihlášení u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Z toho vyplývá, že 60 % 

dotazovaných je registrovaných u Všeobecné zdravotní pojišťovny, která má největší počet 

klientů v ČR. 

Graf č. 13: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 13 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 14: Protézy hrazené pojišťovnou 

U této otázky jsme obdrželi 100 % odpověď a všichni respondenti se shodli, že protézy 

měli plně hrazené příslušnou zdravotní pojišťovnou. Z toho vyplývá, že se pojišťovny snaží 

pacientům ulehčit léčbu a finančně jim tak pomoci ke spokojenému životu. 

Graf č. 14: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 14 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 15: První informace o protéze 

Většina respondentů, což je 80 % se o protéze prvně doslechla na své rehabilitaci. Třetí 

respondent se o protéze doslechl v nemocnici. Z toho vyplývá, že pracovníci v nemocnicích 

a přímo na rehabilitaci poskytují informace pro své pacienty o možnostech řešení po amputaci. 

Graf č. 15: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 15 (zdroj: vlastní) 

 

Otázka č. 16: Připlacení za lepší protézu 

Respondentům byla položena otázka, zdali by byli ochotni si připlatit za protézu. 

Vzhledem k tomu, že respondenti neměli povědomí o cenové relaci za zhotovení protézy,  

zmínil jsem příplatek okolo 10 tisíc Kč, jakožto přibližně 10 % z celkové částky protézy (90 % 

by byla hrazena pojišťovnou). Z toho plyne, že geriatričtí pacienti jsou ochotni připlatit  

si minimální částku 10 tisíc z celkové ceny protézy. 

Graf č. 16: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 16 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
https://www.vyplnto.cz/
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Otázka č. 17: Nárok na novou pomůcku 

Kromě třetí respondentky, ostatní respondenti nevěděli, že mají nárok na novou  

pomůcku každých 24 měsíců. Z toho vyplývá, že pacientům pravděpodobně byla informace 

poskytnuta, ale je možné, že si odpověď nezapamatovali anebo nebyli řádně informováni o tom, 

za jak dlouho mají nárok na novou pomůcku. Výsledkem se i ukázala časová osa od vzniku 

nároku. 

Graf č. 17: Grafické znázornění výsledků odpovědí na otázku č. 17 (zdroj: vlastní) 

 

https://www.vyplnto.cz/
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7 DISKUZE 

Z dostupné literatury i z praxe vyplývá, že protéza zlepšuje fyzickou kondici  

pacienta i jeho zdravotní stav. Jak uvádí Vágnerová (2004), pomůcka umožňuje  

pacientovi dosáhnout alespoň určitého stupně pohybové samostatnosti. Toto tvrzení 

potvrdili právě respondenti, kteří hovořili o tom, že protéza jim umožňuje ujít alespoň 

50 metrů. Někteří dokonce uváděli, že jim protéza umožňuje ujít více jak 200 metrů. 

Tato skutečnost se podílí také na zlepšení psychického stavu pacientů, jelikož mohou 

být soběstační a mohou fungovat v běžném životě. Právě to, že pacient umí stát ve  

volném prostoru a dokáže provádět běžné činnosti stejně jako zdravý člověk je hlavním 

cílem rehabilitačních pracovníků (Ortopedická protetika, 2014).  

Nejčastějším důvodem amputace končetiny ve stehenní části u geriatrických  

pacientů jsou onemocnění, jako např. diabetes mellitus nebo ischemie dolních končetin. 

Pouze velmi zřídka je úraz důvodem amputace končetiny ve stehenní části  

u geriatrických pacientů. Amputovaný ve stehenní části má dvě možnosti v rámci  

mobilizace, buď dostane od pojišťovny vozík, nebo prvovybavení, obojí mu pojišťovna 

nehradí. Problémem vozíku je skutečnost, že pacienta nemotivuje k pohybu, což může 

znamenat, že nebude soběstačný a začne být závislý na pomoci druhé osoby. Jeho  

používání tedy často závisí na pomoci doprovodu a je také provázeno komplikacemi a 

nemocemi z neustálého sezení. Další problém vzniká, pokud pacient nemá zajištěný 

bezbariérový přístup, a musí tak veškerý čas trávit pouze ve svém bytě či domě, tato 

skutečnost může být velmi náročná především na psychiku jedince. 

Jelikož prvovybavení je protetické vybavení, kterým je pacient vybavován  

po provedené amputaci (Dungl, 2014), z toho můžeme usuzovat, proč se 80 % dotáza-

ných dozvědělo, že mají nárok na novou kompenzační pomůcku již na lůžkové  

rehabilitaci. 

Jednoosý kolenní kloub s brzdou mělo 80 % respondentů, pouze jediný pacient 

měl kolenní kloub s uzávěrou. Spíše výjimečně lze použít kolenní kloub s tzv.  

„kloubním uzávěrem“, který dokáže fixovat koleno v extenzi a povoluje uzávěr, což 

umožní pacientovi pouze sed (Matějíček, 2014). Z toho důvodu tedy většina  

respondentů má kolenní kloub s brzdou, který jim umožňuje širší spektrum pohybu a 
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kloub s uzávěrou je určen pro seniory, kteří používají protézu k přesunu na vozík a jako 

kosmetické krytí, pro psychickou pohodu vůči okolí.  

Všichni respondenti uvedli, že jim pojišťovna protézu plně uhradila, ale že  

by byli ochotní připlatit si za lepší a kvalitnější protézu. Z toho vyplývá, že kvalita  

protézy je pro respondenty velmi důležitá.  

V praxi je důležité upozornit protetiky, fyzioterapeuty a lékaře, že je nutné  

věnovat větší pozornost tomu, aby pacient měl veškeré potřebné informace. Pacient  

musí mít informace o svém zdravotním stavu, kompenzačních pomůckách a době,  

po které má opět nárok na kompenzační pomůcku. Z mého výzkumu vyplynulo, že  

pacienti nejsou dostatečně obeznámeni s výše uvedenými informacemi nebo tuto  

skutečnost geriatrický pacient vzhledem ke svému věku zapomněl. Znalost těchto  

informací, může pacientovi velmi ulehčit život, jelikož například bude vědět, že již  

může zažádat o novou kompenzační pomůcku apod.  

Jak bylo výše uvedeno, prognózy ukazují, že v následujících desetiletích se  

Česká republika stane jednou z nejstarších zemí Evropské unie (Holmerová, 2007).  

Populační velikost kategorie poproduktivního věku by měla do roku 2010 vzrůst o 280 

tisíc osob (Burcin, 2010). Je tedy zřejmé, že počet seniorů v České republice bude  

nadále narůstat, bude tedy také přibývat stehenních amputací. Neboť všichni respondenti 

uvedli, že jsou ochotni připlatit si za protézu, bylo by vhodné zaměřit se na vylepšení 

protéz, a především cenově příznivých pro pojišťovnu (např. v rámci váhy, aby byla 

protéza co nejlehčí). 

Výběr geriatrických pacientů jako respondentů jsem zvolil záměrně, protože  

naše společnost stárne a jakákoliv problematika geriatrických pacientů bude stále  

aktuálnější. Při psaní bakalářské práce mě napadala spousta dalších zajímavých otázek, 

které jsem mohl respondentům položit. Tyto otázky by umožnili jít ve zvoleném tématu 

více do hloubky, a proto může být tato práce podnětem pro zpracování diplomové práce. 

            Rád bych také zmínil, že stále existuje mnoho nejrůznějších témat, která by si 

zasloužila větší pozornost nejen v literatuře. V průběhu práce jsem narazil na zajímavá 

témata, která jsem neměl možnost více rozvádět, jelikož nejsou hlavní náplní této práce. 

Jako další výzkumy tedy navrhuji: Soběstačnost geriatrických pacientů po amputaci. 
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Téma navrhuji z důvodu, že většina respondentů uvedla, že potřebuje pomoci 

s nasazením protézy. Bylo by zajímavé zjistit, jak jsou geriatričtí pacienti po amputaci 

soběstační. Zda jsou schopní pokračovat v běžném životě, či jsou do určité míry  

odkázáni na pomoc druhé osoby. Jako další výzkum navrhuji: Výběr kompenzační  

pomůcky pro geriatrické pacienty po amputaci. Téma navrhuji z důvodu, že  

kompenzační pomůcky zjednodušují život pacientům a přináší mnohá pozitiva. Ovšem 

je nutné také nahlídnout na negativní důsledky jejich využití, například již zmíněné 

omezení soběstačnosti. Využití invalidního vozíku může být pro pacienta snazší než 

pravidelná rehabilitace a snaha o chůzi bez vozíku. Vhodné je také určit parametry, jaká 

kompenzační pomůcka je pro daného pacienta vhodná, aby byl co nejvíce soběstačný a 

mohl tak fungovat v běžném životě. Jako poslední téma navrhuji: Vliv amputace na  

psychický stav geriatrických pacientů. Tohle téma je nutné hlouběji prozkoumat,  

poněvadž psychický stav často ovlivňuje pacienta více jak stav fyzický. Bylo by vhodné 

zjistit, které faktory mají vliv na psychiku pacienta po amputaci. Zda jeho psychický 

stav může zlepšit pouze čas, který mu umožní vyrovnat se s dosavadní situací, anebo 

zdali na jeho stav působí také jiné faktory, jako například podpora rodiny, dostatek  

informací apod.  
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8 ZÁVĚR 

Závěrem této práce je prokázat význam prvovybavení u geriatrických pacientů 

po amputaci ve stehenní části. Podělit se o zkušenosti geriatrických pacientů, kteří  

protézu již využívají. Zaměřil jsem se také na porovnání bezpečnosti a funkci kolenního 

kloubu s uzávěrou a kolenního kloubu s brzdou, které lze aplikovat dle aktivity pacienta 

a finančních limitů pojišťovny. U prvovybavení má pacient na výběr ze dvou typů  

kolenních kloubů. Jedná se o kloub s uzávěrou a kloub s brzdou. Kloub s uzávěrou je 

bezpečný, nehrozí podlomení kolene ve stoje, ale uzávěra se musí při sedu deaktivovat. 

Kolenní kloub s brzdou je pro aktivnější pacienty, k jeho ovladatelnosti je potřeba určité 

pohybové dovednosti, oproti kloubu s uzávěrou. Kloub s brzdou má lepší obraz chůze, 

ale je za potřebí určitá tělesná dovednost. 80 % dotázaných používá kloub s brzdou, 

systém-  který umožní zvyšování pohybové aktivity, což vede ke zlepšení zdravotního 

a psychického stavu a zmírnění symptomů daných nemocí. Úhrada pojišťoven protéz 

dolní končetiny pro vysokou amputaci - PRVOVYBAVENÍ – indikační stupeň  

aktivity1-4, je stanovena maximální výše do 70000 Kč. Tento finanční limit je malý,  

pro výběr funkčně daleko lepších kloubů. Z toho vyplývá, že geriatričtí pacienti by byli 

ochotni si připlatit za lepší pomůcku i přesto, že cena doplatku by činila jeden celý  

důchod.  

Překvapilo mě, že pouze 40 % dotázaných mělo diabetes mellitus, který je brán 

jako hlavní důvod k amputacím u geriatriků, ale beru v patrnost, že počet dotázaných je 

nízký z původních 20 geriatriků, bylo ochotno podstoupit rozhovor 5. Z toho vyplívá, že 

ne všichni se chtějí podělit o své zkušenosti a nejsou a svým hendikepem smířeni.   

            Pouze protézu využívá 60 % respondentů, zbytek respondentů využívá také  

vozík. Protéza nahrazuje chybějící část končetiny a umožňuje pacientovi stabilitu,  

lokomoci a přiměřené estetické krytí defektu. Bylo zřejmé, že právě estetické krytí  

defektu, je pro mnohé respondenty velmi důležité. Často se snažili protézu co nejvíce 

zamaskovat a schovat. Tyto reakce mohou vycházet ze strachu z reakce okolí. Estetika 

může být také jedním z důvodů, proč většina respondentů tráví většinu času doma.  

Pouze 40 % respondentů uvedlo, že jsou rekreační typ. 
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Prvovybavení, které má za úkol pacienta dostat co nejrychleji na obě dolní  

končetiny, pacienta motivuje a umožňuje mu samostatnost a nezávislost na jiné osobě. 

80 % dotázaných bylo schopno si protézu nasadit samo. Protéza jim umožňuje  

překonávání drobných překážek, jako jsou například prahy či dokonce schody a  

motivuje pacienta ke zlepšení fyzické kondice. Ale na druhé straně hraje velmi  

významnou roli spolupráce rodinných příslušníků především jejich podpora a pochope-

ní. 20 % dotázaných potřebovalo s nasazením protézy asistenci, Jelikož se jedná  

o multidisciplinární obor, je nutné propojit práci ortopedů, fyzioterapeutů, lékařů,  

rodiny, sociálních pracovníků (invalidní důchod) apod.   

Z provedeného hodnocení jsem zjistil, že záleží na vůli a motivaci pacienta, že 

i senioři jsou ochotni na sobě zapracovat i přes pokročilý věk. Geriatričtí pacienti  

při používání protézy využívají i vozík, který si zaplatili sami a využívají ho jako  

mobilní židli v rámci bytu či domu (přesun do koupelny, toalety, terasy apod.). Dále 

jsem zjistil, že ne každý pacient má veškeré potřebné informace. Pacienti často nevědí, 

jak se jmenuje kompenzační pomůcka, kterou využívají nebo kdy mohou požádat  

o novou pomůcku. Ovšem buď si informace nezapamatovali anebo jim nebyly  

poskytnuty. Z toho plyne, že někteří dotázaní užívají prvovybavení i 6 let. 

Cílem práce bylo zjistit, zdali má protézování u geriatrických pacientů význam. 

Můžeme říci, že protéza zlepšuje fyzickou kondici pacienta a duševní stav. Pacient je 

schopen větší samostatnosti a soběstačnosti, není tedy příliš závislý na pomoci okolí. 

Ale největší podíl má na zlepšení psychického stavu pacienta po amputaci. Pacienti 

v daném věku nenesou dobře reakce okolí, vůči ztrátě dolní končetiny. Proto protéza, 

která je používaná na vozíku má pro pacienta po psychické stránce příznivý vliv.  
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PŘÍLOHA II: 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci bakalářské práce s názvem Protéza pro vysokou amputaci- prvovybavení u geriatrického pacienta 

prováděné na katedře fyzioterapie UK FTVS. 

1. Bakalářská práce je bez finanční podpory. 

2. Cílem této práce je prokázat význam protézování u geriatrických pacientů jejich funkční principy ko-

lenních kloubů i technického složení prvovybavení. Pilotní studie provedena v Jihomoravském kraji v 

rámci technických a finančních možností. Formou řízeného rozhovoru vypracovat cílených otázek.  

3. Bude použita metoda řízeného strukturovaného rozhovoru. 

4. Řízený strukturovaný rozhovor proběhne jen jednou a bude trvat krátkou dobu (10-15 minut). Řízený 

strukturovaný rozhovor bude probíhat v období březen – duben 2017  

5. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná v rámci tohoto typu výzkumu. 

6. Očekávaný přínos bakalářské práce je sdílení zkušeností geriatrických pacientů. Tato práce by také 

měla přispět ke zlepšení kvality výuky v oboru ortopedická protetika na středních a vysokých školách. 

Přínosem by měla být také pro ortotiky-protetiky v praxi, kterým by měla přinést utříděné informace k 

protézování a ke zlepšení úrovně péče o amputované. 

7. Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

8. Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v bakalářské práci a v 

odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práce na UK FTVS. 

Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

9. S celkovými výsledky a závěry se můžete seznámit na UK FTVS, kde budete mít možnost nahlédnout 

do bakalářské práce, nebo na e-mailu liborcypris@seznam.cz. 

10. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Libor Cypris, DiS. Podpis: ............................ 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Libor Cypris, DiS. Podpis:............................. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum 

Jméno a příjmení účastníka                                                              Podpis: ............................. ....... 



 

57 

 

PŘÍLOHA III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 1 Kloub s brzdou 
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PŘÍLOHA IV: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Kloub s uzávěrou 

 


