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 Práce se zabývá nízkobílkovinnou dietou a pohybovou aktivitou u pacientů s chronickým 
onemocněním ledvin (CKD) v predialýze. Stěžejní části práce je vytvoření komparativní studie s cílem 
prozkoumat specifika nízkobílkovinné diety, pohybové aktivity a vzdělání pacientů v těchto aspektech u 
dvou skupin CKD pacientů lišících ve stupni informovanosti v této oblasti. Vedlejším cílem bakalářské 
práce je poskytnutí ověřených průřezových dat pro optimalizaci práce nefrologů, nutričních terapeutů a 
fyzioterapeutů stran rozšíření podvědomí a informovanosti prospěšnosti speciálních dietních opatření a 
racionální fyzické aktivity u CKD pacientů v predialýze.  
 Bakalářská práce čítá 69 stan vlastního textu, dále následuje 6 příloh, pro ilustraci výsledků práce 
je hojně využíváno užití vypracovaných grafů a tabulek. Práce je členěna do teoretické časti a praktické 
části popisu metodiky, průběhu výzkumného šetření a výsledků dotazníkového šetření na vzorků pacientů 
s chronickým onemocnění ledvin 2.-4. stadia, diskuse a závěru.  
 S ohledem na to, že se jedná o problematiku velmi potřebnou, většinu teoretické části tvoří snaha 
o podání rozboru nízkobílkovinné dietoterapie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin v predialýze 
a postavení pohybové aktivity pacientů v predialyzačním období. Dále je popsána metodika provedeného 
komparativního dotazníkového šetření dvou skupin CKD pacientů bez nutriční intervence a pacientů 
s cílenou nutriční intervenci pod vedením nutričního terapeuta 
 Autorka si dala za cíl aplikovat teoretické znalosti a na základě komparativní studie zjistit aktuální 
dovednosti pacientů stran nízkobílkovinné diety, pohybové aktivity a postavení nutriční terapie v léčbě 
chronického onemocnění ledvin. Onemocnění ledvin je třeba chápat mimo jiné i jako metabolickou 
poruchu. Již při snížení glomerulární filtraci pod 50 ml/min dochází k významným změnám metabolických 
dějů a hromadění toxických látek v organismu. Význam dietoterapie a racionální fyzické aktivity spočívá 
v prodloužení délky a kvality života, ale i ve snížení kardiovaskulárního rizika, zpomalení progrese 
renálního onemocnění a přidružených komplikací, udržení adekvátního nutričního stavu. Dietní zvyklosti 
mají dalekosáhlé zdravotní důsledky včetně ovlivnění průběhu přidružených častých komorbidit 
chronického onemocnění ledvin jako pacientů s hypertenzi, hyperurikémií, diabetem mellitem, obezitou, 
hyperlipoproteinémií, ale i komplikací základního onemocnění ledvin včetně poruch kalcium-fosfátového 
metabolismu, iontových poruch, metabolické acidózy, anemie a nutrice.  
 Výsledky ukázaly nízkou informovanost pacientů ohledně omezení bílkovin v dietě, používání 
nevhodného složení v nutričním a prvkovém složení jednotlivých jídel a nápojů. Pohybová aktivita je velmi 
nedostatečná, adynamie i z důvodů obecné nízké fyzické aktivity i v obecné populaci. Bezprostřední 
interakce autorky s pacienty umožnily provést i velmi důležitý aspekt edukace, směřování dietních 
zvyklosti pacientů správným směrem a zahájení fyzické aktivity a úvahy většího zapojení fyzioterapeutů 
a rehabilitačních pracovníků v komplexní péči CKD pacientů.  
 Prezentace výsledků je realizována ukázkou grafů, tabulek, přílohy č. 1 a 2, kde jsou uvedené 
použité dotazníky pro skupinu s nutriční intervenci a skupinu bez nutriční intervenci.   
 Autorka sama uvádí, že reálná situace je mnohem složitější zvláště s ohledem na individualitu 
jednotlivých dietních zvyklosti, ochoty pacientů provádět změny v dietě, znalosti provádět správně fyzické 
cvičení, ovládání správných technik zahájení zahřívací fáze fyzického cvičení, samotného cvičení a též 
konečné relaxační fáze. Dietní zvyklosti se fixují  v raném dětském věku a ovlivněný způsobem stravování 



v rodinách, pacienti často pokračuji ve stávajícím způsobu stravování z dřívějších dob. Fyzické vzorce se 
též fixují v dětském a pubertálním věku. Edukace a vedení pacientů s cílem příznivé optimalizace dietních 
zvyklosti je velmi obtížný úkol nejen pro ošetřujícího lékaře v nefrologické ambulanci, ale také pro 
nutričního terapeuta a v neposlední řadě i pro pracovníka v oboru fysioterapie a rehabilitace.   
 Skutečné uplatnění zásad dietoterapie v péči o pacienty v predialýze je stále velmi složitou a 
častou nedobře řízenou součástí komplexní péče o této pacienty. Modifikace diety s ohledem na ošetření 
pacientů se zvýšenými ztrátami bílkovin močí při nefrotickém syndromu, pacientů s malnutrici, pacientů 
s hyperurikémií, hyperlipoproteinémií, nadvahou, kardiovaskulárními chorobami vyžaduje velmi rozsáhlé 
znalosti správného vedení dietoterapie a praktických úprav v dietních doporučeních a doporučeních 
fyzické aktivity splňující požadavky individuálních pacientů.   
 

Závěr: Autorka při vypracování práce musela prokázat schopnost samostatné práce a znalosti 
jak z oblasti medicíny, tak i dietologie a fysioterapie, dobrou orientaci a zkušenost v sestavování 
dotazníkového šetření a zpracování získaných výsledků srovnávací studie.  

Po formální stránce je práce vyhovující. Grafická úprava je vyhovující, prezentace výsledků je 
přehledná, diskuse by však snesla hlubší interpretaci získaných výsledků a návrhů opatření pro zlepšení 
postavení dietoterapie a fyzické aktivity CKD pacientů v predialýze.  
 
 

Otázky k diskusi:  

- Jak změnit dosavadní praxi stran správného vedení dietoterapie a pohybového vzorce pacientů 
sledovaných v nefrologické ambulanci pro chronické onemocnění ledvin v predialyzačním období?   

- Jak mají provést dietní úpravu pacienti s kombinovanými poruchami: nefrotickým syndromem, 
hyperurikémií, hyperlipoproteinémií?     

 

Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že bakalářská práce Kristýny Pavlínové Nízkobílkovinná 
dieta a pohybová aktivita v predialyzačním období u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vyhovuje 
požadavkům závěrečná práce bakalářského studia a navrhuji tedy, aby byla přijata k obhajobě se 
stupněm hodnocení: A – výborně.  

 

V Praze dne 24.05.2020                                                 PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.  

 

 


