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Posudek 
 
 
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 a výzkumná část 
 
Teoretická část je zpracována velmi podrobně, poznatky jsou založeny na soudobém stavu 
vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. 
Autorka se nejprve zaměřila na problematiku kvality života. Je dobře orientována v meto-
dách, které jsou v současné době používány v klinické medicíně k hodnocení života nemoc-
ných.  
V další části uvádí vyčerpávajícím způsobem nejmodernější poznatky k diagnostice a terapii 
idiopatických střevních zánětů včetně vyšetřovacích metod, farmakoterapie i chirurgické 
léčby.  
U závěrečné bakalářské práce překvapuje orientace v tak vysokém počtu monografií, ča- 
sopiseckých publikací a internetových zdrojů. Jsou uváděny práce našich i zahraničních 
autorů. Chybí ale vyhodnocení a názory autorky k vybraným poznatkům. 



 Škoda, že v teoretické části není věnována pozornost práci sestry na specializovaném 
pracovišti, kde studentka pracuje.   
V úvodu empirické části jsou formulovány  3 dílčí cíle a 4 hypotézy. 
Potřebné údaje k zodpovězení položených otázek byly získány anonymním dotazníkem 
vlastní konstrukce, který měl 20 položek. Autorka se inspirovala dvěma dotazníky, které 
sledují kvalitu života. Prvním dotazníkem byl HRQOL (Health Related Quality of Life) a 
druhým dotazník SF 36 (Item Health Survey). Oslovila 35 pacientů, návratnost byla 74 %, 
výsledný soubor je skromný, má 20 respondentů. 
V základní charakteristice souboru jsou uvedeny pouze dva z možných sociodemografických 
údajů: pohlaví a věk. 
Výsledky byly matematicky zpracovány do tabulek a grafů. Další analýza získaných informací 
provedena nebyla. 
Práce přináší některá zajímavá zjištění, která mohou pomoci zdravotníkům v kontaktu, 
diagnostice a léčbě nemocných s idiopatickými střevními záněty.  
 
Přílohy  
Odpovídají zvyklostem. 
 
Formální zpracování práce 
Předložená bakalářská práce má 100 stran textu, 18 tabulek, 17 grafů a 3 přílohy na 6 
stranách. 
Literární přehled uvádí 60 monografií, časopiseckých publikací a internetových zdrojů. 
Seznam použité literatury není seřazen abecedně, citace v teoretické části nejsou v souladu 
s platnou citační normou. Mimo tyto výhrady ale práce odpovídá zákonným ustanovením a 
předpisům pro psaní závěrečných prací. 
Stylistická úroveň práce je na dobré úrovni, jazyk přiměřený odborné práci. 
 
Celkové hodnocení práce  
Z formálního i obsahového hlediska odpovídá předložená práce sledovaným cílům, žádných 
závažnějších chyb nebo nepřesností se studentka 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. 
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučuji, aby se práce stala předmětem obhajoby. 
 
Práci klasifikuji stupněm velmi dobře  
  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 
 

1) Vysvětlete, proč výsledky Zuzany Hodásové, která před třemi lety zpracovala 
obdobnou problematiku, nejsou uvedeny  v teoretické části a proč její práci 
neuvádíte v seznamu literatury. 



2) Domníváte se, že věkový průměr vzorku respondentů může být 25 let u souboru, 
jehož věkový rozptyl je 25 – 66 let? 
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V Praze dne 27. ledna 2014. 
 

 
 


