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1.Volba tématu 

 Téma bakalářské práce „Kvalita života dialyzovaných pacientů“ je stále aktuální. Pacienti 

s chronickým renálním selháním se stávají závislí na dialyzačním přístroji, jsou zařazeni do 

pravidelného dialyzačního programu, což vede k zásadním změnám v dosavadním životě. Možnost 

nahrazení funkce ledvin přístrojem sice zachraňuje a prodlužuje život, ale správně si autorka  v úvodu 

klade otázku, zda „přidané“ roky života jsou také roky kvalitními.  

 Incidence osob zařazených do chronického dialyzačního programu stále stoupá, na tom se 

podílí ne jen pokroky medicíny, ale i stárnutí populace a fakt, že v dnešní době prakticky neexistují 

kontraindikace hemodialýzy.  Práce se zaměřuje na subjektivní vnímání kvality života této nemalé 

skupiny pacientů. 

Znalostí prostředí i psychiky pacientů prokazuje autorka dobré podmínky pro zvládnutí dané 

problematiky. 

 

2. Teoretická část 

 Teoretická část je přehledně zpracovaná, jasně definovaná a opírá se o dobrý teoretický 

základ, podložený citacemi českých i zahraničních autorů, kteří se zabývají sledovanou 

problematikou. Biomedicínckou problematiku dialyzační terapie i pojem kvality života autorka 

podrobně rozpracovala. Studiem teorie prokázala, že s literárními prameny umí pracovat dobře, 

správně je v textu cituje a převzala z nich adekvátní náhled do dané problematiky. 

 

3. Empirická část 

 Práce si klade za cíl zjistit kvalitu života dialyzovaných pacientů, u kterých se jejich 

onemocnění prakticky odráží ve všech oblastech života a nemalou měrou zasahuje i do života 

nejbližších. Problematika výzkumu je jasně definována. 

 Vzorek dotázaných tvořilo 50 pacientů s diagnózou chronické selhání ledvin, kteří jsou 

zařazeni do pravidelného dialyzačního programu. Charakteristika vzorku je podaná podrobně, 

se všemi potřebnými údaji pro šetření.  

 K získávání informací byla použita dotazníková metoda. Nestandardizovaným dotazníkem 

autorka získala potřebné informace ke splnění zadaných dílčích cílů. Pro získání informací 

subjektivního prožívání a hodnocení kvality života použila autorka standardizovaný dotazník SF – 36. 

Otázky v nestandardizovaném dotazníku jsou dobře voleny a vystihují podstatu sledované 

problematiky. 

 Výsledky autorka prezentuje ve formě přehledných tabulek s vyjádřením absolutních a 

relativních četností. Dále v grafech, které znázorňují relativní četnost. Volba prezentace výsledku a 

její vyjádření je vhodné.  

 Dobře zpracovanou částí je diskuse k dosaženým výsledkům. Diskutování výsledů je věcné, 

rozsáhlé, sledují dané cíle. Potvrzují, že omezený a „spoutaný“ život s přístrojem snižuje kvalitu 

života. 

 

4. Závěr práce 

 Práce zmapovala psychosociální problematiku pacientů v chronickém dialyzačním programu. 

Daných cílů se autorce podařilo bezezbytku dosáhnout na vysoké úrovni. Veškeré závěry jsou 

formulovány jasně, srozumitelně, vystihují podstatu věci. 



5. Literatura a práce s literaturou 

Autorka uvádí dostatečné množství literárních pramenů. Jde o prameny postihující danou 

problematiku. Způsoby citací jsou voleny vhodně, autorka dokáže s literaturou dobře pracovat ve 

všech oddílech své práce. 

 

6. Kvalita příloh 

 Bakalářská práce obsahuje dostatečný počet přehledných tabulek, grafů vhodně vřazených 

do textu práce. Přílohy dobře doplňují a prohlubují vhled do dané problematiky. 

 

7. Celkové stanovisko 

 Práce vychází z velmi vhodně zvoleného tématu, které je trvale aktuální. Teoretická část 

obsahuje přehledně zpracované poznatky soudobé literatury k řešenému úkolu, cíle práce jsou 

stanoveny dobře, volba diskuse nad získanými daty prokazuje dobrou teoretickou i praktickou znalost 

problematiky. Formulace závěrů je jasná. Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni po stránce 

technické a jazykové.  

 

Možné body pro diskusi: 

 Uvádí se, že peritoneální dialýza je z pohledu kvality života pacientů i z důvodů ekonomických 

úspor v zahraničí vysoce ceněna. „Domácí dialýza“ je v naší republice spíše opomíjena. Jaké vidíte 

důvod? 

 V Otázce č. 5 je respondentům poležena otázka, zda měli možnost zvolit si druh dialýzy, 72% 

odpovědělo – ano. Z jakého důvodu upřednostnili hemodialýzu? 
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