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Autorka si vybrala za téma své bakalářské práce problematiku kvality života u pacientů
s chronickou obstrukční plicní nemocí. V této práci se zaměřila na problémy, které pacientům
snižují kvalitu života,jako je např. dušnost,ale také na příčiny,které mohly přispět ke vzniku
nemoci. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a empirickou.

Teoretická část je zpracována přehledně. Jsou zde všechny důležité okruhy týkající se
problematiky tohoto onemocnění - definice, klinický obraz,diagnostika, terapie. Dále se zde
zabývá problematikou kvality života, její definicí a jak CHOPN může tuto kvalitu života
ovlivnit. Uvádí i diagnostické metody pro zjišťování kvality života. Teoretická část je
zpracována na základě studia aktuální a vhodné literatury v dostatečném rozsahu.

Výzkumný záměr je dobře definován,cíl práce se zabývá kvalitou života osob s CHOPN.
Jsou zde i další dílčí cíle důležité k celkovému hodnocení kvality života. Autorka zvolila
kvantitativní,ale kvalitativní formu výzkumu. Pro kvantitativní výzkum byla zvolena metoda
dotazníku u klientů na ambulanci Plicní kliniky ve FN HK, kvalitativní výzkum byl dělaný
pomocí kazuistiky a rozhovoru u stejného klienta. Výsledky jsou předkládány v přehledných
grafech.

Diskuse je souhrn zjištěných výsledků. Jsou zde konkrétní závěry, které jsou
konzistentní s předcházejícími kapitolami práce. V závěru dochází autorka k cílům, které si
stanovila.

Autorka pracovala s aktuální literaturou,výběr je volen vhodně. Počet příloh je
přiměřený. Práce je napsána srozumitelně, bez překlepů a slohově čistě.



Při obhajobě by bylo možné diskutovat na téma:

1. Bylo více pacientů,kteří byli přesvědčeni,že kouření nebylo jedinou příčinou jejich
onemocnění a byli jim nepříjemné závěry,které lékaři na základě tohoto zjištění
udělali?

2. Myslíte si,že takovýto přístup zdravotníků je správný?

Práce splňuje v teoretické i empirické části požadavky pro závěrečnou bakalářskou práci
a hodnotím ji klasifikačním stupněm - výborně.
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