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Volba tématu 

Bakalářská práce pojednává o kvalitě života lidí s roztroušenou sklerózou. Je třeba si 

uvědomit, že roztroušená skleróza je natolik rozmanité a nepředvídatelné onemocnění, že se 

dá jenom ztěžka odhadnout, jak se bude dále vyvíjet, jaká tedy bude KVALITA ŽIVOTA. 

Nemoc se stává více či méně součástí každodenního života těchto lidí. Výběr tohoto tématu 

vidím jako velice aktuální, ale na zpracování velice těžké a časově náročné. 

 

Práce je zpracována na dvě části - teoretickou a empirickou. 

Teoretická část 

Teoretická část se zaměřuje na důležité poznatky o onemocnění samotném. Tato část je 

zpracována velice obsáhle a precizně, což potvrzuje též množství použité literatury a 

internetových zdrojů. 

 

Empirická část 

Zkoumaným vzorkem byli 4 respondenti s RS, dvě ženy a dva muži. Výběr nemocných byl 

cíleně zvolen tak, aby byli dostupní z hlediska trvalého bydliště a ochoty komunikovat, což 

bylo pro autorku klíčovým požadavkem. 

 

Metody výzkumu 

Autorka využila ve své práci kvalitativní metodu šetření s použitím těchto technik 

- pozorování 

- polostrukturované rozhovory, tady vidím obrovský přínos práce z hlediska pravdivosti 

a autenticity celé práce 

- analýza dokumentů (velice přehledné tabulky, které mají vysokou výpovědní 

hodnotu) 

Mezi speciální metody autorka použila rozhovor formou polostandardizovaných otázek 

kladených v klidném a známém prostředí, který byl zaznamenán na diktafon.  Závěr tvořilo 



vyplnění dotazníku SEIQoL a zobrazení důležitých životních událostí tzv. metodou životní 

křivky. 

 

Kvalita bakalářské práce 

Přílohy jsou velice vhodně řazeny, kvalitně zpracovány. Obzvláště oceňuji uvedení přílohy  

č. 8: Kazuistiky jednotlivých respondentů. 

 

Závěry práce a hlavní přínos práce 

Práce je obsáhlá, přehledná – tabulky, životní křivky vyhodnocení dotazníkových otázek. 

Práce je zajímavá i z hlediska důvěry mezi studentkou a nemocnými, velice citlivě odhaluje 

zda mezi pacienty existují interindividuální rozdíly ve zvládání této nemoci, v preferování 

životních témat, zda jsou rozdíly mezi pacienty ovlivněny formou onemocnění a stupněm 

postižení a také, jaký dopad má RS na jejich každodenní život. 

 

Tuto práci hodnotím VÝBORNĚ. 

 

Otázka: 

1. Jak jste psychicky vnímala odpovědi na jednotlivé otázky (sama píšete, že pro Vás 

byla práce emotivně vysilující)? 
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