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Kvalita života je v posledních letech velmi diskutované téma. Podobně je na tom i téma chronických 

problémů s jídelními návyky, dietami a v neposlední době i téma úpravy stravovacích režimů. O lepku 

neboli glutenu se mluví čím dál častěji. Vedou se bohaté diskuse na téma jeho prospěšnosti, toleranci, 

účinku na celkové fungování těla. Lepek a jeho nesnášenlivost v podobě celiakie, jako vážného 

chronického onemocnění, intolerance lepku či alergie na pšenici je ovšem téma daleko závažnější než 

jen dle mého módní téma držení „bezlepkové diety“. Kvalita života právě u lidí s chronickými problémy 

souvisejícími s lepkem je tedy téma velmi zajímavé.  

Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou základních částí – teoretické v počtu 57 stran a 

empirické části v počtu 74 stran. Práci uzavírá rozsáhlá diskuse v počtu 23 stran. 

Teoretická část má 8 základních kapitol. Autorka prezentuje vývoj zájmu o kvalitu života a na různá 

pojetí tohoto stavu včetně různých teorií zabývající se touto problematikou. Obsahově rozsáhlou

kapitolou je i druhá kapitola v pořadí, věnující se problematice zdraví. Autorka se dále věnovala 

konceptu Health Related Quality of Life, vztahu zdraví a kvality života. V následující části popsala 

autorka somatická onemocnění s důrazem na problematiku nesnášenlivosti lepku i v kontextu kvality 

takového života. Velmi zajímavou částí práce je následující kapitola, ve které diplomantka 

neopomenula prezentovat dosud publikované výzkumy věnující se této problematice včetně možností, 

které mohou přispět k celkovému zlepšení kvality života u takto postižených lidí.

Cílem empirické části práce bylo zmapování kvality života lidí s nesnášenlivostí lepku v ČR. Autorka pro 

svoji práci sama navrhla a vytvořila dotazník, v němž se snažila zohlednit potřeby a přání lidí trpících 

nějakou formou nesnášenlivostí lepku. Vlastnímu výzkumu předcházel předvýzkum, mapování kvality 

života u pacientů s problematikou lepku, který byl administrován na internetových diskusních 

platformách sdružující lidi trpící nejrůznějšími formami nesnášenlivosti lepku. Výzkumný vzorek tvořila

nejednotná skupina – 81 žen a 7 mužů, autorka však pro účely zpracování dat využila pouze skupinu 

žen. 

V rámci hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že teoretická část práce je přehledná, čtivá, 

autorka se věnovala podstatným tématům, které vytvořily dobrý teoretický základ následné empirické 

části práce. Oceňuji především kapitulu podávající přehled dosavadních výzkumů věnující se tomuto 

tématu. Limity své práce a zpracování výzkumu sama autorka diskutovala v závěru práce. Z tohoto 

pohledu nemám vůči předkládané práci žádné významnější připomínky.   

V rámci celkového hodnocení práce tedy konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na práci 

diplomovou a doporučuji jí k obhajobě. 

Diplomovou práci hodnotím na výbornou.  

V Praze dne 26.srpna 2018                                                                                           MUDr. Gabriela Šivicová
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