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1. Volba tématu 
Téma sledování kvality života po subarachonoidálním krvácení (SAK) je velmi aktuální a 
významné pro praktický život pacientů po SAK.  
 
 

2.  Teoretická část:  
Cíle práce, jak v teoretické tak praktické části, jsou pregnantně definovány a dobře vystihují 
danou problematiku. Definice kvality života je rozebrána velmi detailně z různých aspektů a 
různých možností hodnotících schémat. Přehled poznatků je prezentován přehledně s dobrou 
znalostí problematiky.  
 

 
3.  Empirická část:  

Výzkumný problém je definován jednoznačně. Meteorologicky byl vybrán vzorek pacientů se 
SAK v klinicky dobrém stavu (Hunt Hess I), za definované období  a operované na jednom 
pracovišti. Autorka použila u 10 pacientů a 10 jejich příbuzných 27 položkový test, který 
v celé šíři charakterizuje rodinnou situaci, sociální interakci, zvládání zátěží v obvyklých 
denních činnostech, projevy kognitivních poruch a zjišťuje přítomnost poruchy kvality života 
pacientů. Kromě toho se zaměřuje na rizikové faktory pro vznik SAK. 
Prezentace výsledků je uvedena přehledně, výstižně a je doplněna komentářem autorky. 
Výsledky jsou diskutovány s aspektem na prevenci vzniku tohoto onemocnění. Autorka 
ukazuje, že jednotliví respondenti reagovali na inzult SAK různě, někteří změnili priority 
života, u jiných se objevily změny nálad, část pacientů trpí poruchou spánku, zvýšenou 
únavností a poruchou paměti. Zajímavým zjištěním byla četnost poškození zraku a ojediněle 
optická agnózie, při současném sledování filmu s titulky.  

 
 
4. Závěr práce 

Práce přináší nová data vystihující kvalitu života pacientů po SAK. Závěry jsou přínosné pro 
praxi a přinášejí nové pohledy na tuto problematiku. Závěry práce jsou shrnuty pro 
doporučení pro praxi, jednak pro pacienty, pro ošetřovatelský personál a další výzkum.  

 
 
5.  Literatura  

Autorka odkazuje ve své práci na bohaté literární zdroje s využitím i elektronických zdrojů. Je 
škoda, že autorka neuvádí významnou práci z mateřského pracoviště, která se týkala 
problematiky poruchy kognitivních funkcí po SAK publikované v roce 2007 v České a 
Slovenské Neurologii a Neurochirurgii.  

 
 



 
 
6.  Kvalita příloh 

Kvalita příloh je na dobré úrovni. Autorka podrobně uvádí použité škály sebehodnocení, testy 
základních všedních činností a podrobnou charakteristiku jednotlivých respondentů se 
souhrnem průběhu onemocnění a přepisem odpovědí na dotazy.  
 
 

7.  Celkové stanovisko oponenta  
a) Jak si autorka vysvětluje, že většina respondentů dobře zvládá partnerské role, zátěžové 
situace, ale většina z nich uvádí zhoršené problémy s pamětí, spánkem a emocemi.  
 
b) Dá se vysledovat rozdíl hodnocení kvality života u jednotlivých pacientů a jejich 
příbuzných? 

 
 
8. Klasifikování bakalářské práce oponentem  

 
Oponent hodnotí práci jako velmi přínosnou. Klasifikuje ji výborně. Doporučuji 
k oponentuře. 
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