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Téma bakalářské práce je vhodně zvolené. Cystická fibróza je vazne vrozené
onemocnění, které má velký dopad na život a jeho kvalitu u nemocných lidí, a proto je
důležité se touto otázkou zabývat.

Teoretická část:

Celkově je práce sepsána na 107 stranách, přibližně polovina je věnována teoretické
části, polovina pak části empirické. Cíle práce jsou jasně definovány. Teoretická část práce je
přehledná, pěkně zpracovaná. Studentka jasně prokázala znalost dané problematiky a
teoretická část práce obsahuje solidní přehled poznatků daného tématu.

Empirická část

Výzkumný problém je definován jasně. Práce si klade několik dílčích cílů v oblasti
zjišťování kvality života nemocných s cystickou fibrózou. Soubor respondentů tvoří pět
dospívajících a pět dospělých osob se sledovanou nemocí. Pro účely kvalitativního výzkumu
lze soubor považovat za dostatečný.

Pro šetření byla použita kombinace několika metod, a to pozorování, rozhovor a
dotazník BFSC pro dospívající a dospělé. Rozhovor obsahoval otevřené otázky, které byly
předem připravené (viz. příloha č. 3). Dotazník zjišťoval, co pozitivního nemoc respondentům
přinesla (viz. příloha č. 4). Otázky pro rozhovor i daný dotazník byly zvoleny vhodně.
Studentka při výběru metodiky prokázala vysokou odbornou erudici i zájem o zmíněnou
problematiku.

Výsledky výzkumu obsahují několik částí - analýzu kazuistik dospívajících, pět
kazuistik dospělých žen s cystickou fibrózou, porovnání vzorku dospívajících se vzorkem
dospělých respondentů a vyhodnocení dotazníku BFSC. Výsledky jsou zpracovány pěkně a
přehledně. Diskuse je vedena vhodnou formou, jednotlivé oblasti zjištěných skutečností jsou
diskutovány odpovídajícím způsobem.

V závěru práce studentka shrnuje nejdůležitější poznatky o nemoci i nejdůležitější
výsledky svého šetření. Hlavní přínos práce spatřuji jednak v solidním přehledu poznatků
v teoretické části práce, jednak v celém kvalitativním šetření. Kazuistiky jsou velmi kvalitně
zpracovány, dotazníkové šetření ohledně faktu, zda nemoc respondentům přinesla i něco
pozitivního je originální a mohl být pro respondenty i inspirací pohlédnout na nemoc z jiného
úhlu.

Literaturu tvoří celkem 36 titulů českých i zahraničních autorů včetně internetových
citací. Studentka prokázala schopnost správně s literaturou pracovat. Přílohy jsou vhodně
zvolené i zpracované.
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Celkové stanovisko:

.I
Práci považuji za velice pěknou. Zabývá se aktuálním a důležitým tématem.

Teoretická část je přehledná, autorka odpovídajícím způsobem zpracovala poznatky dané
problematiky. Cíle práce byly splněny. Výsledky jsou jasné a přehledné, diskuse je vedená
vhodnou formou. Závěr práce shrnuje hlavní poznatky. Autorka prokázala schopnost správně
pracovat s literaturou. Jedná se o zdařilý kvalitativní výzkum.

Náměty pro diskusi:

Ve svém výzkumu jste mezi dospívajícími a dospělými respondenty zjistila rozdíly
v otázce zájmu o nové informace. Co je podle Vašeho názoru důvodem toho, že se
dospívající brání získávání nových informací?
Respondenti ve svých výpovědích často uváděli, že veřejnost je o cystické fibróze
nedostatečně informovaná. Někteří z nich dokonce uvedli i nějaký problém (např.
posmívání, nepochopení ze strany některých učitelů, kolegů v práci, apod). Jak tomu
bránit? Jakým způsobem by se dala zajistit větší informovanost mezi veřejností?
V dospělosti jsou lidé s cystickou fibrózou na odděleních pro dospělé. Tento přechod
však některé z respondentek vnímalijnegativně. Co bylo důvodem? Jak to změnit?

Závěrečnou bakalářskou práci klasifikuji výborně.

V Hradci Králové 27.5.2008 MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
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