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1. Pro svoji bakalářskou práci si autorka zvolila téma  kvalita života po transplantaci 
jater.Vychází ze svých profesních zkušeností. Zamýšlí se nad tím, zda pacientům, 
kteří transplantaci podstoupili, léčba život zkvalitnila a zda se toto cítění za určité 
časové období vyvíjí. Její práce je velice obsáhlá , stostránková. Soudím, že volba 
tématu je velmi dobrá, jedná se o aktuální téma.  

 
 
 
2. Autorka práci rozdělila na několik okruhů, kterým se obsáhle věnovala.V první 
části teoretické, dokumentuje kvalitu života obecně, včetně definice , historie, 
hodnocení atd. Uvádí  kvalitu života po transplantaci jater : definici, historii u nás 
i ve světě, indikaci k transplantaci, kontraindikace, výběr čekatele, předoperační 
přípravu a pooperační péči. Zmiňuje se o dárcích orgánů, cituje zákon č.285/2002 
Sb. Zvláště oceňuji kapitolu „Edukace pacientů“, před a po transplantaci. V této 
teoretické části práce nalézám řadu cenných poznatků, které mohou být v praxi 
uplatňovány. (např. při výuce ) 

 
 
 

3. V empirické části si autorka stanovila jasný cíl, zhodnotit kvalitu života pacientů 
po transplantaci jater na pracovišti IKEM. Dílčí cíle- zmapovat kvalitu života 
v oblastech bio-psycho-sociálního vnímání života a zhodnotit kvalitu života 
v období před provedenou transplantací, po 1 roce a po 5 letech. Provedla 
kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření. Použila standardizovaný 
dotazník SF36. Práce je metodicky správně konstruována, má srozumitelně 
formulované cíle, jasně popsanou metodiku, sběr dat i jejich vyhodnocení. 
Domnívám se, že práce by měla být odborně  publikována 

 
    
 
 
 
 



 
4. Autorka došla k závěrům, že ženy i muži vnímají významné zlepšení života po        

jednom roce po transplantaci, hůře v období 5let. Důvodem mohou být 
komplikace, které s sebou transplantační léčba přináší, vyskytují se později po 
výkonu. Také dlouhodobě užívaná imunosupresivní léčba s sebou nese rizika 
komplikací.Zvláště oceňuji postoj autorky -sestry, že zdůrazňuje pohled 
zdravotníka na transplantované pacienty.  Jak sama říká , že více než laboratorní 
výsledky je zajímá, zda pomohli pacientovi vrátit se do normálního života, který 
jim byl jaterním onemocněním zapovězen.Závěry bakalářské práce jsou správně 
strukturovány, jsou jasně a dobře formulovány. Oponentka k nim nemá 
připomínky. 

 
 

 
5.  Autorka vybrala literaturu, která obsahuje nejnovější poznatky k dané problematice 
 
 
6.    Práci doplňují přílohy a fotografie 
 
 
7 .  Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Text je formulován obratně a bez chyb 
       i   formálních nedostatků. Uspořádání práce je přehledné a pěkné. 

 
 
 
Při obhajobě by bylo možné diskutovat na téma:  
 

1.    V čem vás vaše práce nejvíce ovlivnila? 
2.    Jak byste vedla sestry k edukační činnosti? 
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V Hradci Králové                                                    Mgr. Iva Machalová 
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