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Volba tématu: 

Autorka si vybrala téma, které zkoumá kvalitu života nemocných na parenterální výživě. Jedná se 

téma velmi málo prozkoumané. 

Teoretická část:  

V teoretické části se zaměřiuje na objasnění pojmu malnutrice, zejména diagnostiku a důsledky 

malnutrice, indikace k výživě , věnuje se zejména parenterální výživě- složení, způsobu aplikace 

parenterální výživy, komplikace a problematiku domácí parenterální výživy, hodnocení kvality života.  

Empirická část: 

V praktické části byla hodnocena kvalita života bez ohledu základní onemocnění, které si vynutilo 

zahájení domácí parenterální výživy.Cílem práce bylo zjištění kvality života dle dotazníku SF 36 

Užitá metoda výzkumného šetření: Jako metoda kvalitativního šetření byla využita dotazníková 

metoda (dotazník SF 36 ) 

Charakteristika zkoumaného souboru: pro účely šetření byla vybrána skupina pacientu IV.interní 

kliniky VFN na domácí parenterální výživě  

Celkové hodnocení práce: V teoretické části jsou kapitoly řazeny chronologicky s logickou skladbou s 

důrazem na parenterální výživu ,s vyzdvižením specifik domácí parenterální výživy. V praktické části 

se studentka věnuje kvalitě života pacientů na domácí parenterální výživě,  kterou hodnotí dle 

dotazníku SF36. Výsledky jsou zařazeny do grafů s komentáři. Studentka rozebírá každého jednotlivě  

a  následně  celý soubor. Zabývá se zejména zhodnocením fyzických funkcí, zařazení do společnosti a 

duševním zdravím. Jazyk práce je spisovný, citace literatury je správná.  



Studentka pracovala samostatně se zájmem o danou problematiku . Celkově hodnotím práci jako 

zdařilou a přínosnou k zahájení dalšího výzkumu kvality života nemocných na domácí parenterální 

výživě. Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Práci klasifikuji stupněm výborně     

Otázky k obhajobě práce 

1.Proč se domníváte, že bylo v daném souboru tak odlišné hodnocení dotazníku SF 36? 

2.Jaký dotazník  hodnocení kvality života na domácí parenterální výživě byste upřednostnila a 

proč? 
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