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Posudek 

 

 V práci byl srovnáván vliv edukace ohledně nízkobílkovinné diety na rychlost progrese 
chronické renální insuficience (rychlost ztráty odhadované glomerulární filtrace). Srovnáváno byla 
15 pacientů dodržujících nízkobílkovinnou dietu s 15 pacienty, u kterých edukace týkající se 
nízkobílkovinné diety neproběhla. Hodnocena byla změna odhadované glomerulární filtrace po 6 
a 12 měsících.  Bylo prokázáno, že u pacientů, kteří dodržovali nízkobílkovinnou dietu, nedošlo 
na rozdíl od pacientů, kteří v tomto směru nebyli edukováni a nízkobílkovinnou dietu 
nedodržovali, během doby sledování k statisticky významnému poklesu odhadované glomerulární 
filtrace. Nízkobílkovinná dieta neměla nepříznivý vliv na nutriční stav pacientů, kteří ji dodržovali. 
Abstrakt a klíčová slova dobře vystihují hlavní cíle a výstupy projektu. Členění práce  je logická a 
struktura odpovídá požadavkým kladeným na diplomovou práci.  

 

Volba tématu 

Téma není nové, ale je stále velmi aktuální. O efektu nízkobílkovinné diety na progresi 
chronického onemocnění ledvin v principu není pochyb, bez motivace pacienta a jeho adekvátní 
spolupráce ale efektu nelze dosáhnout. Hlavní změnou přístupu, který autorka v teoretické části 
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podrobně rozvádí, je identifikace motivovaných a 

kompliantních pacientů, u kterých může vést spolupráce s nutričním specialistou k vynikajícím 
výsledkům. U pacientů, kteří motivováni nejsou, nemá smysl dietu iniciovat, event. v ní 
pokračovat.  Jde tedy o to poskytnout vysoce odbornou pomoc a konzultaci motivovaným 
pacientům. Téma je obtížné, vyžaduje syntézu znalostí nejen nutriční problematiky, ale i dosti 
komplexní znalosti klinické nefrologie. Autorka jednoznačně přesvědčila, že je výborně teoreticky 
připravena a že dobře zvládla i praktické (nutriční i psychologické) aspekty nízkobílkovinné diety 
u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.  

 

Teoretická část 

 Teoretická část práce má rozsah 25 stran textu a pojednává o klasifikaci chronického 
onemocnění ledvin (CKD), jeho diagnostice, prevalenci a podrobněji o mechanismech progrese 
CKD, samostatně o roli glomerulů a tubulů v progesi a také o významu opakovaných atak 
akutního poškození ledvin. Samostatně je pak stručně pojednáno o mechanismech progrese 
chronického onemocnění ledvin u jednotlivých typů chronických nefropatií. Samostatně jsou také 
probrány rizikové faktory progrese a komplikace chronického onemocnění ledvin. Adekvátní 
pozornost je věnována významu metabolické acidózy a malnutrice u pacientů s CKD.  

 Podrobně jsou probrány principy dietoterapie chronického onemocnění ledvin s hlavním 
důrazem na omezení bílkovin dietě. Je popsán mechanismus vlivu nízkobílkovinné diety na 
glomerulární tlak a glomerulární filtraci, jsou připomenuta úskalí nízkobílkovinné diety u diabetiků  
a pacientů s poruchou metabolismu lipidů. Pojednána je také kalorická hodnota různých složek 
potravy a také např. vztah příjmu bílkovin a fosfátů.  Popsány jsou také různé přístupy 
k nízkobílkovinné dietě dle stadií CKD, kontraindikace a rizika nízkobílkovinné diety.  

 Jednou z nejlepších kapitol teoretické části práce je rozbor compliance nízkobílkovinné 
diety, otázka motivace a spolupráce nutričního specialisty (terapeuta) s pacientem, role pacienta 
při vytváření jídelníčku a jeho zapojení do terapeutického procesu. Je zdůrazněno, že daná 
doporučení musí být praktická a vliv diety na progesi renální insuficience a na nutriční stav musí 
být pravidelně kontrolován, což také významně přispívá k zvýšení motivace pacienta.   

 Vzhledem k narůstajícímu věku pacientů s CKD velmi oceňuji zvláštní kapitolu věnovanou 
nízkobílkovinné dietě u starších pacientů. Autorka si velmi dobře uvědomuje nutnost nesoustředit 
se při doporučení nízkobílkovinné diety jen na obsah bílkovin, ale věnovat dostatečnou pozornost 
i dalším důležitým složkám, např. sodíku, draslíku, vápníku nebo fosfátům a také komplikacím 
CKD, zejména metabolické acidóze, či renální kostní chorobě. Na konci teoretické části je 
zařazena krátká, ale velmi pěkná kapitolka o recentních informacích týkajících se nízkobílkovinné 
diety. 

 Teoretická část je psána živým a poutavým jazykem, rozsah je adekvátní a představuje 
vynikající úvod do dané problematiky. Dle mého názoru zcela odpovídá požadavkým na 
diplomovou práci.  

 V textu je řada velmi dobře volených a vhodně zarazených citací z českých i zahraničních 
prací. 
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Praktická část 

 

 V úvodu praktické části jsou jasně formulovány cíle a hypotézy projektu a je adekvátně 
popsána metodologie studie, včetně popisu studovaného souboru pacientů. V dalších textu jsou 
dány na všechny položené otázky adekvátní odpovědi. Stanovené cíle práce tak byly 
nepochybně splněny. Rovněž zpracování dat je vhodné pro typ získaných dat.  

 Výrazné oživení představuje vložená kazuistika, která dobře ilustruje přístup nutričního 
specialisty k pacientovi a příznivý vliv dietoterapie i při nezcela optimální komplianci pacienta. Je 
také zdůrazně význam seznamu obsahu bílkovin v běžně dostupných potravinách, vytvořeného 
vedoucí diplomové práce, který pacientům výrazně usnadňuje dodržování nnízkobílkovinné diety. 
Velmi pěkným způsobem (kombinací popisu v textu a série grafů) jsou prezentovány výše 
zmíněné výsledky studie.  

 Diskuse je dostatečně rozvinutá a dostatečně obsáhlá,  velmi vhodně srovnávající získaná 
data s literárními údaji.  Následuje seznam použité literatury, tabulek, grafů a zkratek, ilustrující 
mimořádnou pečlivost autorky.   

 Závěr je formulován stručně, logicky a přehledně, autorka si je dobře vědoma limitací své 
práce, zejména relativně malého počtu sledovaných pacientů  

 Celková úroveň práce je dle mého názoru mimořádně dobrá a zcela odpovídá nárokům 
na diplomovou práci. 

 

Přílohy  

 Přílohy jsou věnovány obsahu bílkovin v jednotlivých potravinách, přípravě jídelníčku a 
přílohou je i souhlas Etické komise VFN se studií. Přílohy jsou zpracovány adekvátním 
způsobem.  

 

Formální zpracování práce 

 Práce je zpracována velmi přehledně, mimořádně pečlivě, je napsána čtivým a formálně 
správným jazykem. Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
diplomových prací (Opatření děkana č. 10/2010).  

 

K autorce mám následující otázky: 

 Největším problémem pacientů je špatná adherence k dietě (a léčbě). Jakým způsobem je 
možno dle autorky adherenci pacientů k dietě zvýšit? Má smysl pokračovat v dietoterapii u 
pacienta, který dodržuje pokyny nutričního specialisty jen částečně? 
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Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně  

 

V Praze dne 23.6.2019 

 

      

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN 

Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN,    

                                                          Oponent diplomové práce     
    

 

 
 


