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1. Volba tématu 
     Téma hodnocené bakalářské práce je zvoleno vhodně. Jak sama autorka uvádí, je v této 
oblasti velmi mnoho závažných problémů, což může sama  dobře pozorovat, neboť pracuje na 
ORL oddělení.  
 
 
2. Teoretická část 
Definování problematiky: cíle v teoretické i empirické části pokládám za dobře definované a 
informačně přínosné. 
Přehled poznatků: celý text je psán systematicky, srozumitelně a se značným přehledem. 
Výběr relevantních názorů: pro daný problém považuji za úměrný, pro prezentované názory 
je vybrána vhodná literatura. 
 
 
3. Empirická část 
Definování výzkumného problému: výzkumný problém pokládám za dobře zvolený a 
definovaný. 
Charakteristika vzorku: vzhledem ke kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu 
považuji počet respondentů za dostatečný. 
Charakteristika metod: byla zvolena kombinace metod: kasuistika, dotazníky a rozhovor 
s pacienty, který vycházel z dotazníkového šetření. Ve své práci autorka používala dotazník 
UW-QOL R (University of Washington Quality of Life Questionnaire) a dotazník SEIQoL 
(Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life). Poslední použitý dotazník byl 
zrekonstruován podle výzkumného šetření prováděného na ORL klinice ve FN HK koncem 
70.a začátkem 80. let (J. Novák, I. Hubáček a A.Pellant). Vzhledem k počtu respondentů 
považuji kombinaci těchto metod za velmi vhodně zvolenou.  
Způsob prezentování výsledků: u každého respondenta jsou autorkou hodnoceny výsledky 
jednotlivých dotazníků velice pečlivě a podrobně. Výsledky jednotlivých rozhovorů jsou 
naopak zhodnoceny společně v závěru celé kapitoly. I hodnocení těchto informací je 
podrobné a přehledné.  
Způsob diskutování výsledků: diskuze k získaným výsledkům na velmi dobré úrovni. Velmi 
kladně hodnotím porovnávání výsledků z roku 1988 s výsledky, které získala sama autorka. 
Vyjadřuje také své vlastní názory a kritické postřehy. Plně souhlasím s názorem, že výsledky 
z empirické části mohou pomoci nejen samotným pacientů, ale i těm, kteří o ně pečují. 



 
4. Závěry práce 
Způsob shrnutí: autorka splnila cíle výzkumu. Prokázala schopnost shrnout závěry své 
práce, které by měly pomoci ke zkvalitnění péče o pacienty s trvalou tracheotomií.  
Hlavní přínos práce vidím ve zmapování problémů, které se při péči o laryngektomované 
pacienty vyskytují. 
 
5. Literatura a práce s literaturou 
      K práci byla použita kvalitní literatura a autorka s ní umí dobře pracovat. 

 
6. Kvalita příloh: velmi dobrá. 
 
 
7. Celkové stanovisko 
      Práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Vzhledem k výše uvedenému ji 
doporučuji  k  obhajobě. 
 
Bylo by vhodné diskutovat k těmto tématům: 

1. Jak využijete výsledků této práce ve Vaší profesi? 
2. Jaké formy edukace pro laryngektomované pacienty jsou podle Vás nejúčinnější? 

 
 
 
8. Klasifikace:  výborně 
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