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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Kterou z hodnocených oblastí kvality života v rámci dotazníku KDQoL-SF považujete pro pacienty
s hemodialýzou a kterou pro pacienty na peritoneální dialýza za nejdůležitější?
2. Domníváte se, že by mohly kvalitu života dialyzovaných pacientů ovlivnit některé ze zjišťovaných
demografických proměnných (pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, zaměstnání)?
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