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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Výběr i aktualita tématu je adekvátní. Autorka využila nemocničního informačního systému 
VFN k získání údajů o všech hospitalizovaných pacientech (po proběhlém krvácení 
z jícnových varixů) za poslední cca 4 roky. Retrospektivní sběr dat se nakonec ukázal jako 
ne zcela ideální zdroj dat vzhledem k nesourodosti lékařských zpráv a nálezů. Téma 
hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 

Teoretická část 

V teoretické části autorka přehledně komentuje jaterní cirhózu, její diagnostiku a především 
komplikace se zaměřením na jícnové varixy.  Dále popisuje malnutrici a obtížnost jejího 
hodnocení u pacientů s jaterní cirhózou. V kapitole diagnostika malnutrice by mohla trochu 
detailněji rozvést popis antropometrických měření. Autorka čerpá z monografií a článků 
českých i zahraničních autorů. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro 
požadavky bakalářské práce dostatečné.  

Praktická část 

V praktické části autorka popisuje různé charakteristiky skupiny 27 pacientů, např. jak časté 
byly recidivy krvácení, včetně použitých metod endoskopické hemostázy. Porovnává  
mortalitu daného souboru pacientů s Child-Pughovou klasifikací. Autorka prokazuje, že 
hodnocení váhy a BMI je u pacientů s dekompenzovanou jaterní cirhózou bezpředmětné, 
stejně tak hladina albuminu v krvi. Absence bližších údajů ve zdravotnické dokumentaci 
bohužel neumožnila získat adekvátní fakta a získat tak možnou odpověď na hypotézu 
týkající vlivu malnutrice na další prognózu, resp. mortalitu. Toto zjištění však může být 
motivací, abychom k hodnocení malnutrice u těchto pacientů rutinně zavedli některý 



z jednoduše měřitelných antropometrických údajů. Závěr práce je formulován logicky a 
přehledně. 

 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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