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POSUDEK NA BAKALÁ ŘSKOU PRÁCI RENATY HAKENOVÉ 
 

Kvalita života dialyzovaných pacientů 
 
     Práce má 160 stran včetně příloh. Z toho je 1 strana věnována úvodu, 59 stran teoretické 
části, 48 stran empirické části, 3 strany kasuistice 9 stran diskuzi, 2 strany závěru, zbylé strany 
jsou věnovány anotaci, seznamu použité literatury a přílohám.  
 
1. Volba tématu 
     Autorka pracuje na dialyzačním středisku a v denní praxi přichází do styku s nemocnými, 
kterým choroba a následné její léčení změnilo život. Autorka vhodně vybrala téma své 
bakalářské práce 
     Úvod práce je věnován důvodu, proč si autorka vybrala dané téma a dále popisuje formální 
rozdělení, uspořádání  a cíl práce.  
 
2. Teoretická část  
     Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol.  
     V kapitole č.1 autorka stručně definuje, co je chronické selhání ledvin. V další části 
rozebírá příčiny a rizikové faktory vedoucí k chronickému selhání ledvin.   
     V kapitole č.2 se věnuje hemodialýze. V úvodu této kapitoly uvedla historický přehled. 
Neuvedla zde však velmi významnou skutečnost, která odstartovala možnost léčení 
chronického selhání ledvin a to  první úspěšnou dialýzu u člověka provedenou Kolffem, 
ačkoliv tento údaj má v příloze č. 3. V další části popsala funkci dialyzačního monitoru a  
dialyzátoru. Vysvětlila hlavní charakteristiky, které určují účinnost dialyzátoru. Dále popsala 
složení dialyzačního roztoku a vysvětlila, jaká je nutná úprava vody pro dialýzu. V následující 
podkapitole se věnuje principu hemodialýzy, který adekvátně vysvětlila. Přesto se vyskytly 
v textu některé nepřesnosti (např. v bodě 2.2.1. „Suchá ultrafiltrace“ – suchá ultrafitrace není 
pouze odstraňování vody, ale odstraňování vody a v ní rozpuštěných látek do velikosti 
molekuly, které projdou dialyzační membránou ). V kapitole 2.3 Zahájení hemodialýzy u 
pacientů s chronickým selháním ledvin se rovněž vyskytla nepřesnost. Hemodialýzu 
zahajujeme pokud možno před výskytem uremických příznaků, nikoliv až tehdy, kdy se 
některý z příznaků vyskytuje. Přítomnost uremického příznaku je důvodem k okamžitému 
zahájení dialýzy. Dále autorka probírá komplikace dialyzační léčby. U krvácivých příhod 
však nezmínila nebezpeční krvácení do retroperitonea či stehna u kanylace femorální žíly. 
Dále popsala vážnou komplikaci dlouhodobé dialyzační léčby – kostní nemoc. V této části 
však zcela chybí citace některého z uznávaných odborníků na kostní chorobu (např. Dusilová-
Sulková, Sotorník, Táborský). Tento nedostatek se však týká i některých dalších kapitol. 
V části „Kardiologické komplikace“ jsou uváděny statistické údaje, ale bez uvedení zdroje.  
     V kapitole č.3 „Cévní přístupy“ jsou rozebrány možnosti napojování nemocných na 
hemodialyzační monitor. Tato kapitola je poměrně podrobná a jsou zde popsány i věci, které 
přímo nesouvisí s tématem práce. (typy dialyzačních jehel, způsoby anestesie u zhotovování 
arteriovenózních fistulí.  
     V kapitole č.4 „Transplantace ledvin“ – popisuje autorka další možný způsob léčby 
renálního selhání a podmínky, které jsou nutné pro transplantaci . Rovněž zmiňuje výhody 
tohoto léčení. část 4.5 „Potransplantační chirurgické komplikace“ je z formální stránky psána 
zcela odlišně – heslovitě, ačkoli ostatní kapitoly jsou psány plným textem.  
     V kapitole č.5 „Kvalita života“ se autorka konečně dostává k předmětu zkoumání. V části 
5.1 definuje pojem kvality života. Popisuje, jak tento termín vznikl a jak se dále rozvíjel a jak 
je chápán z pohledu jak subjektivního, tak i objektivního. V této části však uvádí názory 
různých badatelů, které však necituje a rovněž je nemá uvedeny v použité literatuře. Dále 
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zmiňuje různé metody měření kvality života, včetně jednoho s použitých dotazníku SF-36. 
Jeho rozdělení a vyhodnocení je však věnováno pouze necelé půl stránky 58. Oba dotazníky 
v plném znění jsou uvedeny jako příloha. Celá teoretická problematika hodnocení kvality 
života je probrána velmi stručně (na 9 stranách) 
 
3. Empirická část     
     Výzkumný problém je stručně, ale výstižně definován v úvodu, s následným uvedením 11 
cílů. Šetření proběhlo na dialyzačním středisku VFN v Praze. Bylo rozdáno 75 dotazníku . 
Navrátilo se 59, použitelných bylo 50. Není však definováno jakým způsobem byly vybírání 
nemocní, kterým byl dotazník dán k vyplnění a rovněž nejsou uvedeny důvody, pro které byly 
některé dotazníky nepoužitelné.  
     Výsledky jsou uvedeny formou tabulek a z nich vyplývajících sloupcových grafů + krátký 
slovní komentář. U otázek  č. 10, 21, 23 by bylo vhodnější použít sloupcových skládaných 
grafu, které by lépe vyjádřily poměrné zastoupení jednotlivých položek. U grafů použitých 
autorkou se některé položky opakují v kombinaci s jinými. U otázky č. 19 „Máte problém 
s udržením mimodialyzačního přírůstku?“, není však velikost tohoto přírůstku definována. 
Otázka č. 20 hodnotila velikost reziduální diurézy, což samo o sobě nemá vypovídající 
hodnotu. Vhodnější by bylo uvedení vztahu reziduální diurézy a mimodialyzačních přírůstků 
a pocitu žízně.  
     K tabulce a grafu č.38 je nedostatečný slovní komentář. Nezasvědcénému čtenáři není 
jasný rozdíl oproti grafu předchozímu. To samé platí pro graf a tabulku č 39.  
     Pro ilustraci kvality života je uvedena kasuistika dlouhodobě dialyzované nemocné, která i 
část života strávila s funkční transplantovanou ledvinou.  
     V diskuzi je znovu zmíněna metoda a popsány použité dotazníky. Dále jsou uvedeny cíle 
práce, které jsou v následujícím textu jeden po druhém popsány. Chybí však porovnání se 
známými literárními prameny. Při hodnocení cílu č.10 se diametrálně liší výsledky obou 
dotazníků. V dotazníku vytvořeném autorkou se spolupracovníky uvedlo 94% respondentů, že 
žádnou úzkostí netrpí a v dotazníku SF-36 stejnou odpověď poskytlo pouze 26%. Vzhledem 
k tomuto rozdílu nelze brát výsledek za relevantní. To samé se týká hodnocení dotazníku SF-
36, kde v 8 podskupině (viz str. 118) se výsledky šetření  liší v obou dotaznících.  
 
4. Závěry práce: způsob shrnutí a hlavní přínos práce  
     Závěr je uveden na 2 stranách. Jsou zopakovány cíle práce. Je zmíněno, že se výsledky 
nestandardizovaného dotazníku neshodují s dosavadními výsledky výzkumu. Zmíněné 
výzkumy, s kterými autorka své výsledky porovnávala však nejsou citovány.  
     Hlavním přínosem práce bylo ukázat sníženou kvalitu života zejména dialyzovaných 
nemocných. Jejich těžká životní role ovlivňuje i jejich okolí.  
 
5. Literatura a práce s literaturou 
     V práci je uvedeno celkem 25 literárních pramenů. Bohužel v textu je citováno pouze 8. 
V mnohých pasážích jsou zjevně použity literární údaje bez citace. Rovněž způsob citací je 
méně obvyklý (v textu pouze jméno autora a letopočet) Dohledání použité citace je potom 
obtížnější.  
 
6. Kvalita příloh 
      Přílohy jsou v odpovídající kvalitě 
 
7. Celkové stanovisko  
     Práce přináší zajímavé téma, se kterým se autorka pravidelně setkává a které je ne zcela 
známé ostatní odborné i laické veřejnosti. Přínosem práce je objektivizace snížené kvality 
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života nemocných léčených pro chronické selhání ledvin. Bohužel autorka neporovnala své 
výsledky se známými údaji v písemnictví. Nedostatkem práce je horší práce s citováním 
literárních pramenů. Rovněž je nevyváženost v teoretické části, kde se autorka zbytečně 
podrobně věnuje tématu chronického selhání ledvina a jeho léčení a jen stručně se dotýká 
problematice hodnocení kvality života.  
     V diskuzi je třeba probrat, jakým způsobem autorka hodnotí rozdílné výsledky obou 
dotazníků a i přes rozdílné výsledky považuje za cíl práce splněný.  
     Jakým způsobem byly vybráni nemocní, kteří vyplňovali dotazníky a proč některé vrácené 
dotazníky byly nepoužitelné? 
     Je autorce známo, že první transplantaci v Československu byla provedena v Hradci 
Králové v roce 1961? 
     Domnívá se autorka, že jsou závěry použitelné obecně, či jsou vázány pouze na velká 
města srovnatelná s Prahou? 
 
8. Klasifikování bakalářské práce oponentem 
    dobře 
 
V Hradci Králové, 21.5.2010         
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