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Oponentský posudek na bakalářskou práci  s názvem „Kvalita života pacientů 

s karcinomem štítné žlázy“, kterou vypracovala Miluše Benáková, Dis. pod  vedením Prof. 

PhDr. Jiřího Mareše, CSc.  

 

Téma bakalářské práce je více než aktuální. V současné klinicko-onkologické praxi se 

s kvalitou života pacientů shledáváme velmi okrajově ačkoliv o tomto tématu stále hovoříme 

a opíráme se o něj v momentě diagnostiky, léčby a prognózy onkologického onemocnění. 

Málokdy si však lékař uvědomí, co pojem „kvalita života“ obnáší, čím je definovaná, jak je 

měřitelná apod. 

Bakalářská práce je členěna  do 8 základních oddílů, tj. úvod, kvalita života, nemoc a 

bolest, nemoci štítné žlázy, kvalita života pacientů s karcinomem štítné žlázy, cíle výzkumu a 

hypotézy, výsledky výzkumu a analýza zjištěných výsledků, diskuze a závěr. Dále je uveden 

seznam literatury a přílohy. Uvedené oddíly jsou zpracovány velmi kvalitně. Cíle práce jsou 

jasně a zřetelně definovány. V teoretické části nelze nic vytknout. Je sepsaná v souladu 

s aktuálními poznatky vycházejících jak z českých, tak i zahraničních literárních pramenů. 

Autorka velice kvalitně zpracovala teoretickou část týkající se jak problematiky kvality 

života, tak nemoci a bolesti a v neposlední řadě i kvality života nemocných s karcinomem 

štítné žlázy.  Empirická část zahrnuje cíle výzkumu a hypotézy, které jsou jasně a zřetelně 

definovány. K hodnocení kvality života byl v  práci byl použit mezinárodní specifický 

dotazník EORTC QLQ C30. Počet respondentů byl 100, návratnost dotazníků byla 84 %. 

Výsledky výzkumu jsou prezentovány velice kvalitně, zjm. pak grafické zpracování výsledků. 

Prezentace výsledků je kvalitní a je doprovázena řadou kvalitně zpracovaných doprovodných 

tabulek. V diskusi autorka reaguje na jednotlivé stanovené hypotézy (celkem 6). Diskuze by 

mohla být delší, což by nepochybně zvýšilo kredit této práce. Na straně druhé nelze ale říci, 

že by nebyla dostačující. V závěru práce autorka velice pěkně shrnuje výsledky své práce 

včetně jejich implementace do klinické praxe. Použitá literatura je kvalitní. Autorka prokázala 

ve své práci, že je schopna s odbornou literaturou bez problému pracovat. Přílohy jsou 

přehledné, kvalitní. 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím velice pozitivně. Tato práce nepochybně 

přispěje k rozšíření českého písemnictví věnovanému problematice kvality života nemocných. 

Do diskuse bych navrhl problematiku Maslowovy teorie lidských potřeb a pohled na kvalitu 

života coby indikátor kvality poskytované zdravotní péče (problematika QALY). 
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Předloženou bakalářskou práci hodnotím VÝBORNĚ. 

 

 

 

 

Oponentský posudek zpracoval:                       Doc.MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.  
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