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Oponentský posudek na bakalářskou práci Petry Hornychové - Spokojenost pacientů se
stravováním v nemocnici

Autorka se zaměřila na hodnocení nemocničního dietního systému. Cílem bylo zjistit
názor nemocných hospitalizovaných na Neurochirurgické klinice, Klinice gerontologické a
metabolické, I. interní klinice a II. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Téma práce je v současné době vysoce aktuální, neboť stravování nemocných během
jejich pobytu v nemocnici je stále diskutovaným tématem. Bylo například zjištěno, že 20-40%
jedinců hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních trpí určitým typem podvýživy a to i
v tzv. vyspělých státech EU (např. Velká Británie, Švédsko, Irsko).

V teoretické části autorka velmi dobře definuje problematiku vyzivy a pomerne
detailně popisuje význam jednotlivých živin, dietní systém, formy nutriční podpory i nutriční
požadavky specifických skupin nemocných. Z této části je zřejmé, že hodnocení spokojenosti
je důležitým faktorem v poskytování správné výživy.

V empirické části autorka definuje cíle výzkumu - subjektivní hodnocení, kvalitu
podávané stravy. Za účelem splnění tohoto cíle si autorka vytvořila speciální dotazník, který
osobně předala všem účastníkům výzkumu. Na základě zhodnocení dotazníku pak dospěla
k následujícím závěrům:

Většina nemocných hodnotila kvalitu podávané stravy jako dobrou.
Doba podávání stravy nemocným vyhovovala.
Množství jídla bylo přiměřené.
Jídlo bylo dostatečně teplé.
Dvě třetiny nemocných byly spokojeny s podáváním studených večeří a množstvím

mléčných výrobků.
Nemocní, kteří byli schopni dojít do jídelny, byli rovněž spokojeni s prostředím

s úpravou stravy.
Kvalita tekutin byla hodnocena rovněž příznivě.

Autorka zjistila významný rozdíl ve spokojenosti s množstvím ovoce ve stravě.
Zatímco diabetici byli s množstvím ovoce ve stravě spokojeni, u nediabetiků byla potřeba
zvýšená. Bohužel autorka nezhodnotila množství podávaného ovoce v dietách objektivně.

Z výsledků práce vyplývá, že převážná většina pacientů hospitalizovaných na výše
uvedených klinikách byla spokojena s množstvím a kvalitou podávané stravy.
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Hodnocení

Práce je psána jasně a přílohy jsou kvalitní, rovněž literatura je uvedena v množství
přijatelném na bakalářskou práci. Pro závěrečnou diskusi mám následující otázky:

1. Do jaké míry se shodoval subjektivní názor nemocných s objektivním
množstvím ovoce ve stravě u diabetiků a nediabetiků?

2. Jaké tekutiny přijaté nemocnými byly autorkou hodnoceny? Šlo pouze o
nemocniční čaj nebo o ovocné šťávy, mléko apod.

3. Jakým způsobem si autorka představuje pokračování v práci tak, aby bylo
možno dietní systém zlepšit?

Práci hodnotím jako velmi dobrou a splňující požadavky bakalářské práce.

V Hradci Králové 2. června 2008


