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Autor se ve své práci zab,ývá problematikou, která byla dosud u nás málo zkoumána, a to kvalitou
života dospívajících se vzácným onemocněním (cystickou fibrózou).

V první kapitole je vymezen pojem adolescence, tradiční dělení tohoto rnývojového období i současný
posun v jeho vymezení.

V kapitole o chronickém somatickém onemocnění autor představuje fáze/trajektorii onemocnění,
pojednává o vlivu onemocnění a adaptaci. Část o prevalenci chronických onemocněníje určitým
zdůvodněním toho, proč studovat život s chronickou nemocí i v adolescenci, relativně nejzdravějším
období lidského života. Pokroky medicíny vedou totiž k tomu, že lidé vstupují do dospělosti se

závažnýmí onemocněními, která dříve zkracovala život již v dětském věku. Uvedení demografického
kontextu má tedy své zdůvodněnl bť je v některým úsecích možná nadbytečně zaměřeno na

zahraniční reálie. Prevalence chronických onemocnění u adolescentů uvedená v tabulce 1je
relevantním příspěvkem k tématu, chybí však specifikace, ktených .,západních" zemí se týká a

postrádá uvedení populačních jednotek. U tabulky by měl b,ýt uveden standardně zdroj, což se týká i

dalších tabulek a grafů. Tento požadavek může vypadat formalistně, ale ulehčuje čtenáři pochopení

informace (nyní musí zdroj hledat v textu).

Autor pojednává o faktorech ovlivňujících život s nemocí a správně připomíná bio-psycho-sociální
model. Jeho hledisko je však mnohdy prioritně medicínské, protože stěžejním kritériem úspěšného
přizpůsobeníje pro něj adherence. Např. ivlýskyt psychopatologie hodnotí jako nežádoucí proto, že

vede k horší adherenci, podobně lze polemizovat se zúžením pohledu, kdy adolescentní v,ývoj k

nezávislosti a přebírání odpovědnosti za vlastní životje redukován na odpovědnost za zdravotní stav

a dodržováníléčby.

V kapitole o kvalitě života autor správně vycházíze zásadní práce Veenhovena, který kategorizoval
kvalitu života podle disciplín, které se jí zab,ývají, Podle mého soudu však dostateČně nereflektuje
rozdíl mezi kvalitou života (QOL), která se zabrývá všemi aspekty života jedince (a měří ji generické
instrumenty) a kvalitou života vztaženou k zdraví (HRQoL), která se zabý,vá aspekty života jedince,

které souvisí se zdravím/nemocí, léčbou a jejími dopady {a měří ji specifické dotazníky). Autor píŠe, že
by se s QOL a HRQoL nemělo zacházet jako se synonymy, ale sám tak činí, např, když považuje

obecnou definicíQOL, vytvořenou mezinárodní skupinou WHOQOL, za definici HRQoL.

Kapitola věnovaná cystické fibróze čtenáře důkladně seznamuje s problematikou onemocnění. Pro

nelékaře je však její četba místy komplikovaná použitím odborných pojmů, které by mohly b,it

nahrazeny českými ekvivalenty nebo vysvětleny bezprostředně za prvním použitím v textu (např.

mekoniorný ileus apod.).

přes uvedené dílčí rrrihrady je teoretická část zpracována důkladně, s využitím nadprŮměrného
množswí zahraniční literatury.



V empirické částije popsáno dotazníkové šetření dospívajících (1,4-17 let) s cystickou fibrózou
s využitím dotazníku subjektivního zdravotního stavu SF-36 a specifického dotazníku CFQ-R-14+,

V obou případech se jedná o vhodně vybrané dotazníky pro měření HRQoL. Metodika výzkumu je

pečlivě popsána, včetně etiky výzkumu. Postrádám pouze informaci o české verzi dotazníku CFQ-R-
1,4+,tj. kdo dotazník přeložila zda udělilsouhlas s jeho použitím. Bylo byvhodnějšíoba dotazníky
uvést do přílohy v podobě, ve které byly použity, nikoli odkázat čtenáře na zněníotázek ve
frekvenčních tabulkách (příloha 1),

Autor vhodně použil neparamentrické metody, vzhledem k nižšímu počtu případů a nesplnění
normálního rozložení. Je nejasné, proč se rozhodl zvýšit hladinu významnosti na 10 % (|).

V diskusi autor porovnává výsledky souboru českých adolescentů s nálezy ze zahraničních studií.
Z komentářů o chybějícím měření psychopatologie neníjasné, zda siautor uvědomuje, že SF-36
obsahuje dimenzi, která se k odhadu (subjektivního) duševního zdraví používá. Není asi překvapující,
že se ve výsledcích neprojevil vliv věku, který byl významný ve studiích, kam byli zařazeni respondenti
širšího věkového spektra l\6-17 či 8-18). Výsledky naznačily jevy, které by bylo vhodné dále zkoumat a

autor o nich pojednává (např. disability paradox) a přinesly prvnízkušenosti a referenční data české
mladé populace s cystickou fibrózou.

Celkově je práce užitečným úvodem do problematiky, ve které se autor neměl možnost opírat o
české práce. Oceňuji důkladnou práci se zahraniční literaturou a pečlivě provedené výzkumné
šetření.

Podle mého soudu je nevýhodou práce přílišná rozsáhlost určitých témat (např. diagnostika ve 4.

kapitole) a medicínský pohled, ktený se soustředí na adherenci a méně pozornosti věnuje dalším
kritériím úspěšného zvládání nemoci.

Po formální stránce oceňuji kvalitu jazyka (gramaticky i odborně). Prostor ke zlepšeníje u grafů a

tabulek (chybějící zdroje, vzorec převzatý v angličtině mohl být přeložen a přepsán, u grafu na s. ]-04

nesouhlasí barvy v legendě) a u seznamu zkratek. RAND je např, zkratka pro Research and
Development (výzkumná organizace), což zůstane před čtenářem utajeno.

Práce podle mého názoru naplňuje obsahové a formálnípožadavky na magisterskou práci a

doporučujiji k obhajobě, V závislosti na průběhu obhajoby navrhuji hodnocenívelmi dobře.
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