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Celoživotní a velmi vážné onemocnění v dospívání je nepochybně složité téma a v tomto 

ohledu lze považovat zaměření diplomové práce na psychologické aspekty a kvalitu života 

těchto nemocných za jednoznačně přínosné. 

 

Diplomová práce je rozsáhlá, čítá 137 stran, 21 tabulek, přílohu a velmi obsáhlý seznam 

citací. 

 

Teoreticko-literární přehled je podstatně delší než empirická část, která začíná až na straně 

76.  Je členěn do čtyř různě obsáhlých kapitol. První pojednává o adolescenci (vymezení 

období, periodizace, vývojové změny). Druhá kapitola se týká chronického somatického 

onemocnění, kde se autor podrobně věnuje specificitě těchto onemocnění v adolescenci, 

především pak adaptaci na onemocnění a adherenci. Adekvátně je zmíněn rodinný a sociální 

kontext. Třetí kapitola je zaměřena na koncept kvality života a poslední na cystickou fibrózu 

(epidemiologie, projevy, diagnóza a léčba). 

 

Některá témata jsou v práci zpracována na nepoměrně velké ploše (např. různé pojetí 

periodizace adolescence, související termíny na straně 16 a 17, vývoj konceptu chronických 

onemocnění, epidemiologický exkurz, rozvoj adolescentní medicíny, historický vývoj 

konceptu kvality života a HRQol). V zásadě se uvedené k tématu diplomové práce sice 

vztahuje, ale poměrně vzdáleně. V neposlední řadě by bylo vhodnější zaměřit se na aktuální 

česká data než na zahraniční, např. v přehledu příčin úmrtnosti adolescentů.  

 

Problematika adaptace na diagnózu a adherence k léčebnému režimu je u chronického 

onemocnění (nejen v adolescenci) zásadním tématem. Není ale jediným. Například by bylo 

vhodné se obsáhleji zmínit i o rizicích rozvoje a výskytu psychických poruch, afektivních, 

úzkostných, sebepoškozování i suicidálních pokusů a to nejen v kontextu compliance. 

Především by si zasloužil větší prostor výskyt deprese u chronicky nemocných a její vliv na 

kvalitu života.   

 

Cílem empirické části je měření kvality života u adolescentů s cystickou fibrózou. Dalším 

zaměřením bylo porovnání obou dotazníků kvality života, specifického a generického.  
 

Soubor pacientů s cystickou fibrózou – 34 osob ve věku 14 až 17 let (16 dívek, 18 chlapců, 

průměrný věk 15,8 let) byl vyšetřen specifickým dotazníkem CFQ-R 14+ a generickým 

dotazníkem SF-36. Vzhledem k tomu, že v době sběru dat bylo v daném věku v ČR 77 osob 



s cystickou fibrózou, vyšetřený soubor znamená 44,2% všech nemocných. Oba dotazníky, 

které byly administrovány, jsou v práci podrobně popsány a jejich užití zdůvodněno. 

Adekvátně je charakterizován soubor, způsob vyšetření i etické aspekty. Diplomand se 

zaměřil na šest výzkumných otázek, ve kterých byly sledovány rozdíly v kvalitě života 

vzhledem ke zdravotnímu stavu, aktuální léčbě (ambulantní vs. při hospitalizaci), pohlaví a 

věku. Hladina významnosti by měla zůstat stejná, v práci 5% i 10%. 

 

Výsledky jsou adekvátně diskutovány a detailně komparovány se zahraničními studiemi. 

České (se stejným dotazníkem) nebyly dosud realizovány. Autor si je vědom limitace studie.  

 

Formální stránka je adekvátní diplomové práci, překlepy apod. jsou ojedinělé, např. spojené 

státy, zkratky v textu ment. a emoc., v r., stol.,  diplomant, sedmdimenzí, signifinaktní. Přímo 

na počátku práce (abstrakt) jsou v textu zkratky (CF, CFQ-R 14+, HRQoL), což není na místě. 

Nebývá rovněž obvyklé, aby seznam grafů, tabulek, příloh a zkratek byl zařazen ještě před 

úvodem, resp. vlastním textem práce. V tabulce č. 1 je uvedena prevalence chronického 

onemocnění z roku 2005, což jsou příliš neaktuální data. Vzhledem k věku respondentů by 

bylo vhodnější psát o dívkách a chlapcích než o ženách a mužích. U tabulek by měl být 

uveden zdroj včetně datování, nejen v textu, což ztěžuje orientaci pro čtenáře. V příloze 

postrádám dotazník CFQ-R 14+, jsou tam pouze frekvenční tabulky. Chybí informace o zdroji 

českého překladu.  

 

Otázka k obhajobě: Proč nebyl zařazen dotazník zjišťující míru depresivních symptomů?   

 

Uvedená práce adekvátně zobrazuje komplexní téma kvality života i kvality života vztaženou 

ke zdraví u chronicky nemocných obecně a především u adolescentů s cystickou fibrózou. 

Kladem práce je administrace specifického dotazníku, jehož české užití dosud nebylo 

realizováno. Diplomová práce vznikala v dlouhém časovém období.   

 

Diplomová práce Mgr. Bc. Tomáše Slezáka „Kvalita života vztažená ke zdravotnímu 

stavu chronicky nemocných dospívajících pacientů“ splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Návrh hodnocení: výborně 

 

 

V Praze 5. září 2021                                                         PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc. 

 


