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Volba tématu: Téma je nepochybně aktuální, stárnutí populace je celosvětovým fenoménem. Častá 

malnutrice u křehkých geriatrických pacientů a všechny komplikace s ní související představují 

relativně dobře ovlivnitelný faktor prevence, zároveň etická dilemata spojená s rozhodováním o umělé 

výživě a umělé hydrataci v závěru života jsou u nás zatím velmi málo diskutovaná. 

Teoretická část: Teoretická část se soustředí jednak na popis geriatrické křehkosti s důrazem na 

pohled nutricionisty, dále vysvětluje principy a cíle paliativní obecné i specializované péče a péči 

hospicovou. 

Empirická část: V této části práce předkládá studentka vlastní hodnocení 200 pacientů z pohledu 4 

hypotéz, které ověřila statistickým zpracováním. Uzavírá, že k hodnocení nutričního stavu křehké 

geriatrické populace dobře dostačuje BMI, dotazník Mini nutritional assessment i klasické 

screeningové testy základních fyzických aktivit denního života. Dokládá, že tyto metody mohou 

napomoci při výběru pacientů, kteří by profitovali z pravidelného nutričního sledování a včasně 

zahájené nutriční péče. 

Ilustrativní kazuistika: V závěru práce uvádí studentka kazuistiku z vlastní praxe, která velmi dobře 

ukazuje množství faktorů, které ovlivňují výživu starých křehkých seniorů – od medicínských jakými 

jsou např. demence, poruchy polykání až po sociální, v této kazuistice spojené s přístupem rodiny, 

především manželky. Kazuistika ilustruje složitost tématů, která nejsou ryze medicínská a kde všichni 

profesionálové musejí umět pracovat v širší dimenzi, tedy zvládat komunikační dovednosti, 

multiprofesní přístup (bio-psycho-sociální) a znát základy etického rozhodování. 

Celkové hodnocení práce: Teoretická i empirická část jsou zpracovány přehledně a srozumitelně, 

studentka prokazuje dobrou znalost problematiky. Rovněž kazuistika je přes svou složitost s ohledem 

na časový průběh zpracována srozumitelně. Chybí jasný závěr s doporučením jak vést dokumentaci se 

záznamy nutričního specialisty – nejen hodnotících nutričních ukazatelů a dotazníků, ale také záznamy 

o komunikaci s dalšími profesionály účastnícími se péče i s rodinnými příslušníky včetně záznamů 

rozvah, které vedou k zahájení či nezahájení, případně ukončení nutriční intervence. Přitom jsou tato 

hodnocení i klinické rozvahy v kazuistické části práce dobře popsány. 



 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou.  

Práci klasifikuji stupněm výborně.     

Otázky k obhajobě práce  1-2  otázky, které student odpoví u obhajoby:   

Jaký postup byste doporučila v případě, by nedošlo ke shodě mezi zástupcem/opatrovníkem pacienta 

s demencí a profesionálními pečujícími ohledně umělé výživy např. formou PEGu? Tedy jedna strana 

trvá na intervenci, druhá strana zastává názor, že intervence není na místě (není indikována, nemocný 

by si ji nepřál apod.)? 

 

 

V Praze 31.8.2018       MUDr. Irena Závadová 

 

 

 


