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Komentář a připomínky k textu:
•

V popisu zkoumaného souboru pacientů (s. 37) chybí důležitý údaj o tom, jaký byl časový odstup od
operace v době, kdy odpovídali na dotazníky. Potřebný údaj se objevuje až v diskusi na s. 64.

•

HRQL není index, jak je chybně uvedeno na s. 35, ale specifické označení pro kvalitu života
souvisejícího se zdravím a nemocí (Health-Related Quality of Life). Používá se běžně ve zdravotnické
sféře při lékařských a ošetřovatelských výzkumech v zahraničí.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. V diskusi na s. 66 uvádíte, že v obdobném výzkumu Aichlera et al. (2011) byl zjištěn trend vyššího
skóre u všech položek dotazníku SF-36 po Rossově operaci, ale rozdíl byl statisticky významný jen u
některých. O které položky šlo?
2. Ve formulacích Závěru doporučuji jistou opatrnost. Správně uvádíte, že pacienti po Rosově operaci
dosáhli vyššího skóre kvality života (hypotézy 1,3), ale chybí zmínka o tom, že statisticky významný
rozdíl byl prokázán pouze u jediné ze všech proměnných (všeobecné zdraví) a u dvou dalších se jen
blížil hladině statistické významnosti.
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