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I. Název a volba tématu:

Název vystihuje téma, kterému se práce věnuje. Jde o práci, která má charakter přehledného

článku a zároveň původní práce. Tématika je velmi aktuální. Prací, které se zabývají kvalitou

života u dospívajících a dospělých pacientů s cystickou fibrózou je v našem písemnictví

dosud málo.

II. Teoretická část

Teoretická část je rozdělena na dva oddíly. První oddíl teoretické části je obsáhlejší a věnuje

se problematice onemocnění cystickou fibrózou, kde je velmi podrobně vysvětlena podstata,

průběh i prognóza tohoto závažného onemocnění. V druhém oddíle se autorka věnovala

problematice metodiky hodnocení kvality života nemocných pacientů obecně i specificky u

pacientů s cystickou fibrózou. Členění teoretické části je přehledné. Autorka prokázala

hluboké znalosti o této nemoci s dostatečným počtem odkazů na odbornou literaturu. Dobře

zvládla didaktickou formu této části práce.

III. Empirická část

V úvodu empirické části si autorka vytyčila cíle práce. K získání výsledků použila metodu

rozhovoru a dotazníku u 5 dospívajících a 5 dospělých pacientů s cystickou fibrózou. Otázky

v dotazníku i rozhovoru jsou dostatečně srozumitelné. Důkladně analyzovala dosažené

výsledky a porovnala výsledky u skupiny dospívajících a dospělých pacientů. Velmi názorně

a kvalitně jsou zpracována zjištěná data v grafech. Ne zcela jasně a zřetelně je oddělena část

kasuistická od celkového shrnutí.

V diskusi jsou komentovány dosažené výsledky. Autorka porovnává své nálezy s jinými

dosud publikovanými pracemi. Prokazuje velmi dobrou orientaci v dané problematice.
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,/ IV. Závěry

Na stanovené cíle závěry odpovídají. Jsou však zbytečně obsáhlé. Měly by stručněji

odpovídat na určené cíle a tím by byly přehlednější.

V. Literatura

Literární zdroje jsou pro určenou práci dostatečné. Literární odkazy v textu jsou uváděny

nikoliv čísly podle pořadí v literárním přehledu, ale celými citacemi. Předpokládám, že je to u

tohoto typu práce obvyklé a v souladu s doporučením supervisora.

VI. Přílohy

Přílohy jsou kvalitně a názorně zpracovány. Vhodně doplňují především teoretickou a

metodickou část práce.

VII. Celkové hodnocení

Po formální stránce tato práce odpovídá požadavkům zadavatele. Po obsahové stránce je její

přínos do určité míry limitován menším počtem vyšetřovaných subjektů. Nicméně velmi

podrobný rozbor získaných dat přináší některé velmi zajímavé a užitečné podněty pro

pacienty samé, jejich rodiny, ošetřující personál i společenské organizace.

Autorka dostatečně prokázala, že je schopná samostatně výzkumně pracovat.

Doplňující otázky:

1. Kde vidíte hlavní nevyužité rezervy ošetřujícího personálu v péči o pacienty

s cystickou fibrózou?

2. Domníváte se , že by i děti a dospívající měli být plně informováni o nepříznivé

prognóze tohoto onemocnění, nebo jen jejich rodiče?

VIII. Klasifikace

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.
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