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1. Posuzování kvality života musí být nezbytnou součástí hodnocení úspěšnosti

zdravotnické péče. To ale není obvyklé pro zdravotnictví v ČR. Proto je téma

předložené bakalářské práce aktuální.

2. Bakalářská práce má 100 stran, 24 grafů, 6 příloh a 18 literárních citací.

3. Cíle práce jsou jednoznačně definovány:

a. zjistit všeobecnou kvalitu života u pacientů s onemocněním celiakie

b. najít nejčastější problémy v oblasti stravování

c. zjistit ekonomickou náročnost nákupu bezlepkových potravin

4. V teoretické části práce jsou na str. 12- 40 podány informace o celiakální sprue.

Autorka postupuje podle obvyklého schématu a věnuje se postupně definici,

etiopatogenezi, klinickému obrazu, diagnostice, léčbě a prognóze tohoto

onemocnění. Podrobně (str. 29-40) se věnuje problematice bezlepkové diety a

odkazům na organizace, které sdružují a pomáhají pacientům s celiakální sprue.

Této části práce lze vytknout některé nepřesnosti:

a. v kapitole 1.3.4. autorka dostatečně nevysvětluje rozdíl mezi enterobiopsií,

enteroskopií, střevní biopsií, kapslovou enterobiopsií

b. ke stanovení diagnózy není nutné elektronmikroskopické vyšetření střevní

sliznice (kapitola 1.3.4.)

5. Teorii, která se týká definici a hodnocení kvality života autorka ale věnuje pouze 3

strany (str. 40-42 ).

6. Empirická část bakalářské práce (str. 43- 79) nepostrádá obvyklé oddíly - cíle,

metoda, výsledky. Prezentace výsledků pomocí koláčových grafů a 23 tabulek

v příloze 2 je názorná a přehledná.

7. Komentář k výsledkům:

a. str. 50: protože v metodice není přesně definováno, jakým způsobem byli

vybíráni respondenti, nelze konstatovat "Což nasvědčuje, že onemocnění je

dle zhodnocených dat z dotazníku častější u žen." Ze stejného důvodu
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neplatí, že výsledkem bakalářské práce je závěr" Onemocnění má tudíž

největší výskyt u pacientů mezi 15.-30. rokem." (str.51).

b. str. 52: skutečně 34% pacientů mělo "vyšetření tenkého střeva pomocí

enteroskopie" a u 32% " ...kombinace vyšetření krve s enteroskopií.." Pokud

to jsou správné formulace, je to naprosto neobvyklé.

c. str. 62: v textu je uvedeno" ...97% striktně dodržuje ..... ". ve sloupcovém grafu

92%.

8. V diskuzi a závěrech práce (str. 73-81) jsou výsledky kriticky zhodnoceny.

9. Bakalářská práce na základě dotazníkového šetření u 50 pacientů s celiakální sprue

zkoumá, co nejvíce ovlivňuje kvalitu jejich života (nutnost dodržovat bezlepkovou

dietu, malá dostupnost a vyšší cena bezlepkových potravin, nedostatečná informovat

laické i odborné veřejnosti o celiakii).

10. Použitá a citovaná literatura odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.

11. Námět k diskuzi při obhajobě bakalářské práce

a. domnívá se autorka, že skutečně ,,92% "striktně dodržuje bezlepkovou

dietu"?

b. jaké konkrétní "psychické problémy" měla autorka na mysli v otázce č. 11?

12. Klasifikování bakalářské práce Petry Fouskové_Kvalita života pacientů s celiakií

oponentem: výborně
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