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Posudek 
 

Autorka bakalářské práce se zaměřila na kvalitu života pacientů s idiopatickými 
střevními záněty. Zájem autorky o téma vyplynulo z jejího profesního, ale i osobního zájmu.  

V abstraktu chybí stručné závěry šetření. Teoretická část je velmi obsáhlá, takže 
samotná překračuje stanovený limit pro bakalářské práce (končí na s. 57). Autorka se v ní 
zabývá kvalitou života a zmiňuje i pacientská sdružení. Větší část je však věnována samotné 
nemoci, což je vzhledem k cíli práce jaksi nadbytečné. Tato pasáž měla být zkrácena. 
Těžištěm pro zpracování teoretické části práce byly, jak píše autorka, odborná literatura, 
odborné publikace a internetové zdroje, přičemž není jasné, co myslí těmi internetovými 
zdroji. Vycházet však měla autorka především z odborných článků. Opakovaně používaný 
termín „zdravotní sestra“ není v souladu s platnou legislativou. V textu se objevují dva 
způsoby odkazů na soupis bibliografických citací: metoda číselných citací a uvedení prvního 
prvku (příjmení autora) a roku. V celém textu však měly být odkazy jednotné. Objevují se též 
překlepy, nesprávné psaní procent (50%, 50 %).  

Autorka uvádí, že cílem bakalářské práce bylo zjištění a posouzení kvality života 
pacientů s idiopatickým střevním zánětem, ale v diskusi uvádí jiný cíl, zjistit informovanost 
respondentů o své nemoci, průběhu a kvalitě života pacientů po vypuknutí nemoci a zahájení 
léčby. Zřejmě zde měla na mysli dílčí cíl. V empirické části jsou terminologické nepřesnosti, 
např. hypotézy se nezjišťují, ale ověřují (s. 59). Vzhledem k nízkému počtu respondentů (20) 
bylo zbytečné uvádět relativní četnosti. Demografické údaje zkoumaného souboru měly být 
uvedeny u charakteristiky souboru, neboť s nimi autorka dále nepracovala. U otázky č. 8 je 



formulace „Jak byste hodnotil/a kvalitu života se stomií?“ Autorka však zřejmě původně 
zamýšlela, jak pacient hodnotí svoji kvalitu života, nikoli, jak by ji hodnotil, kdyby... Podobně 
je naformulovaná otázka č. 16 „Jak byste hodnotil/a svůj zdravotní stav?“, či otázka č. 19 „Jak 
byste hodnotil/a…“. Autorka popisuje v Diskusi, že je překvapena složením souboru 
s pohledu pohlaví i věku, jakoby si snad sama nestanovila zkoumaný soubor, a je překvapena 
i zjištěním, že nejvíce postižených respondentů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou je 
ve věku 20–40 let. Je roztomilé, jak autorka byla mile překvapena z počtu nekuřáků 
v souboru. Nevím, ji též překvapilo, že vzhledem k nízkému počtu respondentů sledovaného 
souboru, nedošla k přesvědčivým závěrům. Ale jako sonda do života lidí s idiopatickými 
střevními záněty je to dobrý počin, navíc to může být inspirací pro další autory, co zkoumat. 
V Diskusi jsou opakovány výsledky šetření, chybí kritický pohled i srovnání s obdobnými 
pracemi, přestože v seznamu literatury je alespoň jeden článek zabývající se kvalitou života 
nemocných s idiopatickými záněty. V Závěru práce mělo být věcné shrnutí výsledků, nebylo 
nutné se vracet k opakování, jakými nástroji byl proveden sběr dat, neboť to bylo popsáno již 
na dvou dalších místech v práci. Zde autorka najednou uvádí hypotézy, které se 
v předchozím textu vůbec neobjevují. Zde však není překvapena, ale některé výsledky jsou 
pro ni zarážející.  
 

   

 

Celkové hodnocení práce  
Bakalářská práce zabývající se praktickým problémem, kvalitou života osob s idiopatickými 
střevními záněty má 91 stran, což naprosto překračuje limit pro tuto kvalifikační práci. 
Abstrakt je neúplný, chybí v něm jedna z klíčových částí (stručné závěry šetření). Chybí 
rešerše, přehled předešlých výzkumů i reference na práci jiných autorů. V empirické části 
práce chybí hypotézy, ač na ně autorka poukazuje v závěru práce. Objevují se terminologické 
nepřesnosti (zjišťování hypotéz). V dotazníku jsou nepřesně formulované otázky, 
interpretace výsledků jim pak neodpovídá. V diskusi chybí kritický pohled i srovnání s jinými 
výzkumy. V závěru mělo být uvedeno pouze věcné shrnutí výsledků.  
 
 
 
Práci hodnotím: dobře  
 
Otázky 
V doporučení pro praxi uvádíte, že výsledky šetření mohou zlepšit ošetřovatelskou péči. Jak?   
 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Marková, Ph.D. 

V Praze, 23. 1. 2014           Podpis oponentky práce 
 
 


