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Diplomová práce s názvem „Kvalita života žen se stresovou močovou inkontinencí“ 
je zpracována na 81 stranách, doplněna seznamem tabulek, obrázků a grafů a třemi stranami 
příloh. Seznam použité literatury obsahuje 53 českých i zahraničních zdrojů.

Autorka si v práci klade za hlavní cíl zhodnocení kvality života žen se stresovou močovou 
inkontinencí léčených konzervativně a chirurgicky TVT či TOT páskou v okresech Brno-
město a Brno-venkov, dále pak zhodnocení případného rozdílu v kvalitě života žen 
podstupujících odlišnou terapii stresové močové inkontinence.

Systematické členění diplomové práce do sedmi kapitol je v souladu s paradigmatem 
behaviorálních věd a splňuje požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce.

V teoretických východiscích práce autorka uvádí poznatky týkající se anatomie a fyziologie, 
shrnuje poznatky o močové inkontinenci, její diagnostice a terapii. Dále pak zařazuje kapitolu 
týkající se kvality života a hodnocení vlivu močové inkontinence na kvalitu života.

Vzhledem ke stanoveným cílům práce byly stanoveny čtyři hypotézy. Zvolené metodické 
postupy byly adekvátní vzhledem k cílům a hypotézám a jsou popsány velmi kvalitně. 
Autorka použila standardizovanou českou verzi dotazníku I-QoL (Urinary Incontinence 
Quality-of-Life Questionnaire), jehož návratnost lze považovat za vyhovující pro cíle 
stanovené v práci.

Výsledky jsou zpracovány na čtrnácti stranách ve formě přehledných tabulek a grafů, 
které jsou doplněny výstižným popisem výsledků.

V diskusi, která následuje za výsledky a je v rozsahu sedmi stran, se autorka dotýká 
problematiky vlastní práce a výsledky jsou srovnávány s předchozími výzkumy v této oblasti.

Po formální stránce nemám k práci žádných připomínek.

Studentka v průběhu zpracovávání práce prokázala schopnost samostatně řešit danou 
problematiku, dobře pracovala s literárními a jinými zdroji a konzultovala další 
metodologický postup.

Dotaz pro obhajobu:
Uveďte faktory, které se mohou podílet na rozdílné kvalitě života žen podstupujících odlišnou 
terapii stresové močové inkontinence (konkrétně na nižší kvalitě života žen léčených 
konzervativně).



Závěr:
Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny 
a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. Barbory Zapletalové
k obhajobě, v případě úspěšné obhajoby navrhuji hodnocení stupněm výborně.

v Praze 1.5.2013 Mgr. Ivana Harbichová


