
POSUDEK OPONENTA 
DIPLOMOVÉ PRÁCE 

    

      

Jméno oponenta:      

PaedDr.Květa Prajerová,CSc.      

      

Jméno diplomanta:      

Bc.Barbora Zapletalová      

      

Název diplomové práce:      

Kvalita života žen se stresovou močovou inkontinencí     
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Zhodnocení kvality života u pacientek se stresovou močovou inkontinencí po absolvované chirurgické léčbě oproti 
pacientkám léčených konzervativně, pomocí standardizovaného dotazníku I-QoL, zaměřeného na oblasti, které 
pacientkám působí největší problémy, (na oblast fyzickou, psychickou a sociální).  

      

      

      

      

1. Náročnost tématu na: průměrné nadprůměrné    

* teoretické znalosti  x    

* vstupní údaje a jejich zpracování  x    

* použité metody x     

      

      

2. Kritéria hodnocení práce: stupeň hodnocení    

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující  

stupeň splnění cíle práce  x    

logická stavba práce x     

práce s literaturou včetně citací  x    

adekvátnost použitých metod  x    

úprava práce (text, grafy, tabulky)  x    

stylistická úroveň a gramatika   x   

kvalita diskuse  x    

      

3. Využitelnost výsledků práce v praxi: x     

      

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při 
obhajobě: 

    

Ve výběru souboru je podivuhodné, že ze 100 rozdaných dotazníků zůstal soubor přesně 30 probandů po 
chirurgickém zákroku a 30 probandů léčených konzervativně. Byl to opravdu náhodný výběr ? Škoda, že není v 
diskusi alespoň zmínka o ekonomické náročnosti chirurgického zákroku oproti konzervativní léčbě. Věděla by jste 
průměrnou ekonomickou náročnost obou metod? Vzhledem k získaným výsledkům je dle mého názoru poměrně 
malý rozdíl mezi dosaženými výsledky sledovaných souborů,  jako je zásadní rozdíl v léčebné metodě, konkrétně, 
chirurgický zákrok oproti konzervativnímu postupu (o 9%, tzn, pouze 3/30 pacientky v hodnocení  kvality života).  
Kapitola 3 je nadepsána: Cíle a úkoly práce, hypotézy, ale cíl práce je zaměněn za úkoly práce a cíl práce není 
uveden vůbec. Charakteristika souboru patří do kapitoly 4, Metodika práce, nikoliv do kapitoly 5, Výsledky.  
Autorka se dopustila zbytečných překlepů, např. str. 17 - Halska místo Halaška, str.28 - Ostavský koncept, místo 
Ostravský koncept, str. 28 - musculus lektor  

      



      

5. Doporučení práce k obhajobě: ANO     

      

6. Navržený klasifikační stupeň dle průběhu obhajoby    
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