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1. Volba tématu:   

 

 Studentka si zvolila téma velmi zajímavé, aktuální a užitečné. Přesto, že téma 

kvality života v medicíně sahá svými kořeny o 40 let zpět a v posledním desetiletí je 

tématem poměrně frekventovaným, problematiky života pacientů s karcinom štítné žlázy 

se zatím dotýká jen velmi pozvolna. Teoreticko-výzkumná práce, jež studentka 

předkládá, je v českých podmínkách první vlaštovkou. Současně zůstává výzvou k tomu, 

abychom se nesnažili porozumět jen diagnostice a léčbě chorob, ale též širokému 

kontextu kulturnímu, sociálnímu a enviromentálnímu, v němž naši pacienti svoji nemoc 

prožívají.  

 

2.      Teoretická část:  
 

Teoretická část práce, členěná do 4 kapitol, seznamuje čtenáře s pojmem a 

definicí kvality života, pojednává o významu kvality života pro zdravotnictví a informuje 

o diagnostice a metodách jejího měření. Ve vztahu k onkologické problematice autorka 

neopomíjí charakterizovat problematiku života s onkologickým onemocněním, s bolestí, 

jež často dané onemocnění doprovází a významně zasahuje do prožitků a vnímání 

nemocného. Jedna z kapitol je věnována stručnému přehledu onemocnění štítné žlázy 

s důrazem na etiopatogenezi karcinomu štítné žlázy, jeho diagnostiku, problematiku 

léčebnou i ošetřovatelskou. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná kvalitě života 

pacientů s karcinomem štítné žlázy a stručný přehled výsledků dosavadních výzkumů 

kvality života pacientů s tímto onemocněním či nemocemi příbuznými.  

 

3.      Empirická část práce:   

 

   V empirické části práce, publikované na 18ti stranách textu, autorka předkládá 

výsledky kvantitativního výzkumného šetření, jež zrealizovala na Klinice ORL a 

chirurgie hlavy a krku 1. Lékařské fakulty UK ve FN Motol. Hlavním cílem výzkumu je 

zjištění kvality života pacientů operovaných pro karcinom štítné žlázy a její následná 

komparace s kvalitou života pacientů operovaných pro benigní onemocnění štítné žlázy. 

Autorka si stanovila 6 hypotéz, které v diskuzi ověřuje.  

 

  Za výzkumnou metodu autroka zvolila překlad obecné verze dotazníku pro 

onkologická onemocnění, i když v České republice je dostupný překlad verze specifické 

pro nádorová onemocnění hlavy a krku. Důvodem je skutečnost, že pacienti operovaní 

pro Ca štítné žlázy mají jiný pooperační režim než pacienti s ostatními malignitami 

oblastí hlavy či krku. Dotazník se skládá ze 30ti otázek rozdělených do 4 oddílů a jeho 



plné znění je obsaženo v příloze. Dotazník obdrželo 100 pacientů, z nichž 50 bylo 

operováno pro Ca štítné žlázy a 50 pro benigní léze. Návratnost čítá 84 %. Všichni 

respondenti byli hospitalizováni na výše zmíněné klinice a byli v průměru 6 dní po 

thyreiodektomii. 64,3% respondentů byly ženy; 35,7 % byli muži. Respondenti, 

operováni pro benigní onemocnění ŠŽ, byli kontrolním souborem pro zkoumaný soubor. 

Výsledky výzkumu autorka prezentuje pomocí přehledných tabulek s komentářem. Pro 

úplnou přehlednost a rychlou orientaci v tématu zařadila autorka tabulku s vyhodnocením 

otázek, které představují statisticky významný rozdíl v odpovědích pacientů s Ca štítné 

žlázy versus s benigní lézí. Dozvídáme se, že pacienti s dg. Ca ŠŽ jsou více omezeni při 

výkonu svého povolání nebo při výkonu každodenních činností, často trpí většími 

bolestmi, po operaci mívají vyšší výskyt žaludečních obtíží a zvracení, prožívají větší 

psychické napětí a dostávají se do finančních obtíží. V diskuzi se dozvídáme, že 3 z 6ti 

hypotéz se potvrdily, 1 se potvrdila částečně a 2 se nepotvrdily. Použitá forma dotazníku 

se osvědčila, byť se autorka více přiklání k dotazníku specifickému pro nádorová onem. 

hlavy a krku. 

 

 

4. Závěr práce, hlavní přínos práce: 

    

   V závěru práce autorka komentuje 5 stanovených dílčích cílů výzkumu a 

definuje kvalitu života pacientů s Ca štítné žlázy jako zhoršenou, avšak ne natolik, aby se 

život s rakovinou stal pro pacienty nesnesitelným. Opírá se o výsledek výzkumného 

šetření, kdy zkoumaný soubor vnímá kvalitu života velmi podobně jako soubor kontrolní, 

a to jako dobrou nebo průměrnou.  

 

5.      Literatura: 

 

Autorka čerpala dohromady z celkem 39ti českých i zahraničních zdrojů, které 

řádně cituje v seznamu použité literatury.  

 

6.      Kvalita příloh: 

 

Obsahem příloh jsou dotazník, anatomické uložení štítné žlázy, výčet 

ošetřovatelských dg. vztahujících se k pooperační péči pro nemoci štítné žlázy, tabulka 

shrnující statisticky nevýznamné rozdíly v odpovědích pacientů obou skupin, souhlas FN 

Motol s výzkumem. Pro přehlednost chybí seznam příloh, pro formální stránku práce 

chybí seznam zkratek (PEG, WHO…). 

 

7.      Celkové stanovisko oponenta, téma pro diskuzi: 

 

  Výběr tématu shledávám velmi zajímavým, teoretický souhrn stručný a 

přehledný. Empirická část práce přináší čtenáři – zdravotníkovi či laikovi – objasnění 

pohledu pacientů s Ca štítné žlázy na svoji novou životní situaci a otevírá prostor pro jeho 

další studium, které by mohlo jít více do hloubky, např., pomocí kvalitativních 

výzkumných metod.  

 

 

  Téma pro diskuzi:  

 



1. V teoretické části práce uvádíte, že incidence Ca štítné žlázy není v České 

republice vysoká, avšak u mladých pacientů ve věku od 15-45 se jedná o jedno z 5ti 

nejfrekventovanějších nádorových onemocnění. Zajímalo by mne, jaká je osvěta a 

prevence u této ohrožené věkové skupiny? 

 

8.  Klasifikace bakalářské práce oponentem: Výborně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové  dne  14. 5. 2011                                                    Mgr. Andrea Nečasová 


