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Autorka zvolila aktuální téma z oblasti řízení péče o chronicky nemocné na modelu péče o pacienty 

s celiakií. Řízení kvality péče zde spočívá v diagnóze nemoci, která v praxi zůstává u většiny pacientů 

neodhalena, což vede následně k rozvoji autoimunních procesů, poškozujících dotyčné nemocné 

jedince. Řízení péče u již diagnostikovaných případů spočívá v dietních opatřeních (bezlepkové dietě).

Dalším navazujícím problémem je zde však kvalita na trhu dostupných potravin. Lepek jako alergen 

totiž působí u nemocných celiakií negativně i ve značně nízkém množství. Stopová množství lepku se 

snadno mohou  do potravin dostat v průběhu jejich produkce ( viz např. varovnání odpovědných 

výrobců na čokoládách nebo riziko přítomného lepku v piceriích).

Výzkumným problémem jsou podmínky účinnosti řízení péče o nemocné s celiakií v ČR. Strukturace 

problému je již v úvodní části provedena s využitím aktuálního přehledu vývoje odborných poznatků.

Cíle práce jsou zaměřeny na řízení péče o nemocné celiakií v ČR a na empirické hodnocení kvality

jejich života. Je tak sledována otázka kvality života českých diagnostikovaných pacientů s celiakií  

v jejich aktuálních podmínkách realizace bezlepkové diety. 

Výzkumný plán je koncipován jako případová studie, sestávající: (a) z kvalitativní části, zaměřené na 

proces řízení diagnostiky onemocnění, informační podpory nemocných s celiakií, kvality bezlepkové 

diety, (b) z využití standardizovaného dotazníku SF-36 (subjektivně hodnocené dimenze kvality života 

nemocných s celiakií). Výzkumný rámec je odvozen od mezinárodně používaného modelu řízení péče 

o chronicky nemocné, s využitím dalších současných konceptů z oblasti péče o zdraví a 

veřejné/zdravotní politiky.  Přehled souvisejících teoretických poznatků z uvedené oblasti je 

zpracován velice pečlivě, s využitím rozsáhlého okruhu literatury, na odpovídající mezinárodní úrovni.

Autorka velmi efektivně využila ve své práci také možnost praxe ve veřejném sektoru ve Sdružení 

celiaků ČR, o.s. (str. 127).

Ze získaných výsledků vyplývají vedle empiricky podloženého snížení kvality života nemocných  

s celiakií také problémy s dodržováním bezlepkové diety, především pak  kvality bezlepkových 

potravin, jejich označování a dodržování kontroly. Díky občanským aktivitám jsou sice nemocní 

informováni, ale v současné není dosahována potřebná kvalita bezlepkových potravin v obchodní síti. 

Cenová dostupnost bezlepkových potravin představuje další významnou bariéru. Náklady na dietu 

jsou zdravotními pojišťovnami v ČR kompenzovány nejednotně a pouze částečně. I přes postupně 

realizované kroky v oblasti souvisejících právních norem existují s jejich implementací problémy, 
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spočívající v toleranci určité úrovně lepku v potravinách. Výsledky řízení celého procesu bezlepkové 

diety jsou doloženy měřením kvality života pacientů, u kterých byla nemoc diagnostikována a kteří se 

snaží dodržovat bezlepkovou dietu v podmínkách narušené důvěry ke kvalitě dostupných potravin.

Ačkoliv pacienti vynakládají na bezlepkovou dietu zvýšené náklady, existující proces řízení kvality 

potravin jim absurdně nezaručuje potřebnou úroveň jejich kvality a to ani u primárních potravin 

s přirozeně bezlepkovým charakterem. Paradoxně jsou tak pro dosažení zisku zajištěny v ČR lepší 

podmínky než pro dosažení zdraví. To však bohužel pro kvalitu potravin v ČR  platí obecně.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. V práci zjištěné výsledky 

doporučuji k publikaci v odborném tisku. Autorka použila kombinaci metod, které umožnily hodnotit

klíčové fáze řízení péče o nemocné s celiakií v ČR včetně dosahovaných výsledků kvality života na 

úrovni pacientů. Výsledky práce představují poznatkový posun v dané oblasti, jsou dobře využitelné 

také pro zúčastněné aktéry jak z oblasti občanských iniciativ, tak pro tvůrce nástrojů zdravotní 

politiky (právní normy z oblasti kvality potravin, zdravotního pojištění, organizace péče o zdraví). Jde 

o aktuální reflexi současného stavu řízení péče o nemocné celiakií s víceoborovým využitím 

kombinace poznatků, dobře korespondující s charakterem a možnostmi oboru veřejná a sociální 

politika. Z uvedených důvodů navrhuji diplomovou práci k pochvale.




