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Volba tématu 
Autorka se rozhodla přispět svojí prací k lepšímu vhledu do problematiky kvality života 
nemocných s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. 
Obecný pojem kvalita života se v posledních desetiletích stále častěji objevuje ve 
zdravotnictví a to jak v lékařských oborech, tak i v ošetřovatelství. Studie sledují, které 
faktory mohou kvalitu života ovlivňovat. Je proto užitečné a aktuální zaměřit pozornost na 
vztah mezi informovaností nemocného,  jeho zdravotním stavem a hodnocením kvality 
života. Volbu tématu proto vidím jako přínosnou. 
 
Teoretická část 
V teoretické části se diplomantka ve čtyřech podkapitolách soustředila  na problematiku 
anatomie a fyziologie trávicí soustavy, idiopatické střevní záněty, kvalitu života u chronicky 
nemocných a úlohu sestry při práci s touto kategorií nemocných. 
 
Empirická část 

 Cíle práce 
      Úvodem jsou formulovány tři hlavní cíle a stanoveno pět hypotéz. Cílem práce bylo 
ověřit, zda míra informací o chronické chorobě je dostatečná, zjistit, zda je rozdíl v kvalitě 
života pacientů v obou skupinách onemocnění a jestli mají obavy ze zhoršování zdravotního 
stavu. 

 Užité metody výzkumného šetření 
Ke zjištění potřebných údajů byl použit anonymní dotazník, při jehož konstrukci se 
autorka inspirovala dvěma dotazníky, které sledují kvalitu života. Prvním upraveným do- 
tazníkem byl HRQOL (Health Related Quality of Life) a druhým dotazník SF 36 (Item 
Health Survey). 

 Charakteristika zkoumaného vzorku 
Sledovaný vzorek tvoří 80 respondentů, 40 nemocných s ulcerózní kolitidou a 40 
s Crohnovou nemocí. Jsou uvedeny výsledky základních sociodemografických údajů: 
pohlaví, věk, rodinný stav, počet dětí a dosažené vzdělání. 



 Výstupy, výsledky, jejich přínos 
Diplomatka zpracovala dalších 26 položek dotazníku. Některé výsledky jsou uvedené u 
celé skupiny, ale tam, kde předpokládala rozdíly mezi oběma skupinami onemocnění, 
sleduje rozdíly a uvádí výsledky zvlášť. Práce přináší řadu zajímavých zjištění, která 
mohou pomoci zdravotníkům v kontaktu, diagnostice a léčbě nemocných s idiopatickými 
střevními záněty. Šetřením bylo zjištěno, že Crohnova choroba má závažnější a horší 
průběh. Pokud jsou ale nemocní v klidové fázi onemocnění, je jejich kvalita života 
srovnatelná se zdravou populací. Byly potvrzeny 4 z pěti formulovaných hypotéz. 

 
Přílohy  
Odpovídají zvyklostem. 
 
Formální zpracování práce 
Předložená bakalářská práce má 72 stran textu, 33 správně zpracovaných tabulek a grafů. 
Literární přehled uvádí 28 monografií, časopiseckých publikací a internetových zdrojů. 
Odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací. 
Stylistická úroveň práce je na dobré úrovni, jazyk přiměřený odborné práci. 
Ráda konstatuji, že kolegyně Hodásová pracovala velmi pilně na vybraném tématu. Od 
samého počátku plnění  úkolu byla plně zaujata sledovanou problematikou. Všechny vzniklé 
problémy konzultovala, akceptovala připomínky a požadavky vedoucí. 
 
Celkové hodnocení práce  
Z formálního i obsahového hlediska odpovídá předložená práce sledovaným cílům, žádných 
závažnějších chyb nebo nepřesností se diplomantka nedopustila. 
Výsledky jsou prakticky použitelné a podnětné pro další studie s podobným  zaměřením. 
Autorka prokázala, že dovede pracovat s odbornou literaturou, shromáždit a zpracovat 
potřebná fakta a  výsledky zinterpretovat. 
Doporučuji proto, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučuji, aby se práce stala předmětem obhajoby. 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně  
  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 
Vysvětlete, proč výsledky Sylvie Havelkové, s kterými v diskusi polemizujete, nejsou uvedeny 
již v teoretické části a proč její práci neuvádíte v seznamu literatury. 
 
 
 
 
        Podpis vedoucího práce  
       
 

V Praze dne 17. ledna 2012. 
 



 

                                                             

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                

 


