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Volba tématu:  zvolené téma „Edukace pacientů na sondové enterální výživě“ je velmi aktuální 
vzhledem nárůstu počtu pacientů na sondové enterální výživě a vzhledem  k relativnímu nedostatku 
dostupných odborných materiálů na toto téma,  i velmi potřebné. 

Teoretická část:  studentka  ve své práci  objasňuje příčiny, typy a následky malnutrice, možnosti 
diagnostiky a následně se podrobně věnuje vlastní enterální výživě historií počínaje až po aktuální 
moderní způsoby enterální  sondové výživy.  Podrobně se zabývá  technikou zavádění jednotlivých 
typů výživových sond, problematice a významu pre a post-pylorické enterální výživy, režimům 
aplikace a  možným komplikacím v jejím průběhu.  Poté se věnuje zásadám a metodám edukace  
sondové enterální výživy. Práce je celkově koncipována jako review současných poznatků na toto 
téma. 

Empirická část: práce nemá vlastní empirickou část, jedná se o podrobný souhrn světové a domácí 
literatury a parciálně i osobních zkušeností  na dané téma. Studentka se na našem oddělení 
seznámila se způsobem zavádění různých typů sond i s řešením komplikací  u pacientů na různých 
typech sondové enterální výživy, které se v průběhu času objevily.  

Cíl práce a možnost praktického využití: Cílem práce bylo stanovení zásad edukace pacientů na 
různých typech sondové enterální výživě. Porozumění problematice sondové enterální výživy a 
zlepšení spolupráce mezi pacientem a ošetřujícím personálem  by mohlo minimalizovat rizika a 
komplikace hrozící při ošetřování a aplikaci a tím prodloužit funkčnost a životnost sondové enterální 
výživy.  



Formální zpracování práce:  po formální stránce se jedná o práci v celkovém rozsahu 54 stran včetně 
10 obrázků, 2 tabulek a  38 literárních odkazů a internetových zdrojů.  Práce je strukturována celkem 
do 10 kapitol, které jsou řazeny v logické skladbě. Po stránce gramatické a stylistické  je práce na 
velmi dobré úrovni, jsou přítomny jen zcela ojedinělé překlepy resp. vynechání   písmena. Použitá 
literatura je řazena abecedně,  odkazy na literatury v textu jsou přehledné a umožňují dobrou 
orientaci.   

Celkové hodnocení práce:  studentka se v předkládané práci zaměřila na téma, které není příliš 
v odborné literatuře frekventované.  Domnívám se, že téma je zpracováno pro bakalářskou práci 
v dostatečné šíři, formuluje základní zásady a metody edukace pacientů na sondové enterální výživě, 
i když vlastní edukaci je věnováno „jen“ závěrečných 7 stránek. Škoda, že studentka v předložené 
práci nevycházela více ze svých zkušeností, ale především z literárních zdrojů.  Způsoby zavádění sond 
a následná péče  se přeci jen pracoviště od pracoviště poněkud liší.   Práce po formální stránce je 
kvalitně zpracována, s minimem překlepů, odkazy na použitou literaturu, až na drobné nedostatky, 
odpovídají citační normě. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Práci klasifikuji stupněm velmi dobře 

Otázky k obhajobě práce: 

1. V případě neprůchodnosti nasojejunální sondy studentka uvádí několik způsobů jak sondu znovu 
zprůchodnit. Mohla by uvést ještě nějaký další? 

2. Za jakou dobu se musí povolit pevná fixace perkutánní gastrostomie (PEG)  po jejím iniciálním 
zavedení a je nějaký rozdíl ve fixaci po výměně již dlouhodobě zavedeného PEGu (např. po roce) za 
nový v původním kanálu? 
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