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Vážený pan, profesor PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Přednosta Ústavu sociálního lékařství

Lékařské fakulty v Hradci Králové

V Hradci Králové, dne 26.5.2008

Věc: oponentský posudek bakalářské práce paní Soni Kutílkové

Vážený pane profesore,

Vaším přípisem ze dne 30.4.2008 jsem byl požádán o vypracování oponentského posudku

bakalářské práce paní Soni Kutílkové. Toto pověření považuji za poctu, děkuji za něj a

v následujícím textu si dovoluji vyžádaný posudek předložit.

Paní Soňa Kutílková předkládá k oponentnímu řízení bakalářskou práci "Kvalita

života pacientů s diagnózou karcinom prostaty".

Téma bakalářské práce bylo správně zvolené. Změny které v posledních letech nastaly

ve společnosti a ve zdravotnictví vyžadují změnu pohledu na přístup k pacientovi a

vypracování nových forem vztahu mezi pacientem a zdravotnickým personálem.

Předkladatelka práce se správně zaměřila na psychologickou rovinu přístupu k pacientovi

s pochopením jeho pocitů, obava vnímání nepřiznivých aspektů diagnostiky a léčby

karcinomu prostaty.

Teoretická část bakalářské práce je podrobně a velmi kvalitně zpracovaná. Zaybývá se

problematikou kvality života, úlohou komunikace s pacientem při zlepšení kvality péče

ve zdravotníctví a uvádí přesný odborný popis problematiky maligního onemocnění prostaty.

V empirické části práce autorka přesně ajasně vytyčuje cíle výzkumu. K dosažení cílů

správně zvolila metodiku vlastního výzkumu s použitím modifikovaného Edincottova

dotazníku. Výsledky šetření byly statisticky zpracované renomovaným pracovištěm LF

v Hradci Králové.

Výstupní data a závěry bakalářské práce jsou cenné a užitečné z několika hledisek.

Kromě toho, že se zabývají kvalitou života pacientů s onkologickým onemocněním,

porovnávají výsledky léčby dvou základních léčebných metod a v neposlední řadě jsou

výsledky zkoumání návodem k výběru dalších výzkumných šetření zkoumané problematiky.



Výběr litaratury a práce s ní odpovídají náročnosti a požadavkům zvoleného tématu.

Přílohy jsou kvalitně zpracované a stejně hodnotím další technické aspekty předložené

práce.

Dle mého názoru je bakalářská práce velmi kvalitně zpracovaná a při obhajobě

navrhuji krátkou diskusi k následujícím otázkám:

plnění programu kvality na klinickém pracovišti, vzhledem k časové náročnosti,

napomáhá nebo brání efektivní komunikaci s pacientem a jeho důsledné edukaci,

který poznatek z uvedených výstupních dat zkoumání pokládá autorka za nejvhodnější

k dalšímu rozpracování?

Klasifikace bakalářské práce oponentem - výborně.

V Hradci Králové
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