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POSUDEK 

 

Volba tématu 
 

Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Autorka zvolila rozsáhlý výborně zpracovaný teoretický úvod, ve kterém shrnula 

problematiku patofyziologie hladovění a zahájení realimentace, rizika realimentačního 

syndromu a obtížnost jeho časné detekce. Zpracovala řadu domácí i zahraniční literatury.Pro 

praktickou část byla zvolena prospektivní analýza pěti pacientů, kteří byli ohroženi rozvojem 

realimentačního syndromu, vybraných na základě kritérií NICE.  

 

Aktuálnost tématu: 

Téma je aktuální. Jedná se o trvale podceňovanou a opomíjenou problematiku.  

 

Výběr tématu a jeho obtížnost: 

Téma je přiměřeně obtížné a vhodné ke studijnímu zaměření autorky.  

 

Teoretická část 

 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné. 

Není mi jen jasné řazení stránek: abstrakt je předřazen před obsah a v obsahu je uvedeno, že 

je na str. 4+5. 

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: 

Abstrakt vystihuje zaměření práce, shrnuje podstatu celé práce..  

 

Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 

Citací  je dostatek, jsou aktuální a náležitě dokumentovány.  

- str. 14: tab. 3: hypofosfatemie <2,5 považuji za překlep 

- str. 20: Zde autorka uvádí další možný postup identifikace pacientů pomocí dotazníku NRS. 

Je škoda, že neuvedla, v čem spočívá a v čem je ta rozdílnost oproti jiným metodám. 

- V teoretické části není vůbec uvedeno, že se za nejsenzitivnější ukazatel považuje snížené 

vylučování fosforu a kalia močí. 

 

Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 

Odkazy jsou správně citovány.  
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Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 

Autorka musela nastudovat mnoho teoretických informací, přehledových i originálních prací 

zabývající se problematikou malnutrice, realimentace a realimentačního syndromu. 

Informace shrnuje přesně a strukturovaně. 

 

Úroveň jazykového zpracování: 

Nepovažuji za optimální v českém textu uvádět anorexia nervosa, máme český výraz mentální 

anorexie.(str.11) 

V textu se ojediněle objevují špatné slovní tvary a chyby. 

- str.2  "vyvýjí" 

- str. 15: "... se realimentační hypofosfatémie vyskytuje častěji u nasogastrické sondy ne u 

PV..." - asi lépe by znělo u pacientů živených NGS... 

- str. 16 "...lze se vyvarovat komplikacím..." (místo komplikací) 

- str. 20 "... u kterých se se rozvine..." 

 

Náročnost tématu na teoretické znalosti: 

Autorka prokázala poměrně obsáhlé znalosti, prostudovala dostupné české i zahraniční 

prameny.  

 

Praktická část 

 

Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 

Autorka jasně formulovala cíle a hypotézy práce. Cíle práce byly přiměřeně náročné. 

 

Užité metody výzkumného šetření: 

Studie byla realizována pomocí týdenní prospektivní observační analýzy pěti kasuistik 

pacientů ohrožených rozvojem realimentačního syndromu. U nemocných byla měřena 

nepřímá kalorimetrie, opakovaně odebírána krev a prováděn celodenní sběr moči.  

  

Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce:  

Použitá metodika byla zvolena správně.  

 

Charakteristika zkoumaného souboru:  

Zkoumaný soubor byl poměrně malý 5 pacientů. Je to jistě dáno velmi přísnými vstupními 

kritérii (10 dní max 25% energetického příjmu,  BMI<18,5) a vylučovacími kritérii (pokročilá 

či generalizovaná malignita). Možná při zařazení onkologických pacientů by měla autorka k 

dispozici více subjektů, kteří mohli případně tvořit i zvláštní skupinu. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky jsou zobrazeny formou grafů a tabulek, většinou porovnávající jednotlivé 

pacienty a jednotlivé dny náběru od zahájení realimentace. 

- Autorka uvádí: "Všichni pacienti byli živeni parenterálně s téměř zanedbatelným příjmem 

per os, což velmi zvýšilo kvalitu získaných dat, jelikož nedocházelo ke ztrátám iontů přes GIT 

ve formě průjmů". Informace je trochu zavádějící; vyloučení enterálního příjmu neznamená, 

že by pacient neměl průjmy. 

- Graf 3: autorka uvádí, že všichni pacienti měli 1.den měření kalorimetrií jako hlavní 

metabolický substrát tuky, ale z grafu vyplývá, že u pacienta č.3 to byly sacharidy. 

- Příloha 8: autorka nepřesně formuluje, že "... téměř všichni pacienti vykazovali značnou 

zádrž minerálů v moči a to zejména fosfátu a draslíku...". Oni ho při realimentaci zadržují v 

organismu ne v moči, ale z uvedených dat to rozhodně nevyplývá. Je to jistě ovlivněno 

suplementací těchto minerálů, dále malou skupinou a jistě i několika chybějícími náběry.  

- V textu je opakovně uvedeno, že se "...projevila snížená hladina...". Tato formulace je trochu 

nepřesná, vypadá to,že během sledování k tomuto stavu došlo. V grafu 12 je uveden "Podíl 

pacientů, u kterých se projevil pokles sledovaných hodnot...", ale jedná se o podíl pacientů, u 

kterých byla sledovaná hodnota mimo fyziologické rozmezí (na začátku nebo v průběhu 
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studie). Graf, který by uváděl právě nové změny, tu není. Jistě je to obtížné vzhledem k 

nízkému počtu pacientů. 

 

Úroveň diskuse: 

Autorka dobře vysvětluje limity při nízkém počtu subjektů a chybějících výsledcích, částečně 

způsobených víkendovým provozem. 

Je zde chyba na str. 41, 1.řádek: "...hodnota kalia poklesla pod 35 mmol/l..." 

Diskutována je zde hladina prealbuminu pod 110 mg/l, ale všude ve výsledcích se uvádí 

jednotky g/l... 

 

Formulace závěru: 

Autorka splnila cíle. Závěry formulovala autorka jasně.  

 

Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi: 

Autorka v malém souboru nezachytila vznik refeeding syndromu, ale potvrdila, že se při 

zahájení realimentace frekventně objevuje pokles vylučování fosforu a kalia močí: tento 

ukazatel může sloučit k časné detekci rizikových pacientů a zajistit časnou intervenci.  

 

Přílohy 

 

Kvalita příloh: 

Přílohy jsou v přiměřené kvalitě. 

Proč je část výsledků uvedena formou tabulek a grafů přímo v textu a část formou přílohy? 

 

Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál: 

Práce obsahuje řadu sloupcových grafů v přiměřené kvalitě provedení.  

 

Formální zpracování práce: 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 

prací (Opatření děkana č. 10/2000): 

Odpovídá rozsahem i formou požadované normě. 

 

Stylistická úroveň práce: 

Stylistická úroveň je vyhovující až na drobné formulační nedostatky, nepřesnosti a překlepy. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 

Práce je přehledná, úprava grafů i celého textu je vyhovující. 

 

Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 

Autorka se ve své práci zabývá realimentačním syndromem. V rozsáhlém teoretickém 

úvodu precizně popsala patofyziologické změny při dlouhodobém hladovění a rizika 

metabolických a hormonálních změn při zahájení realimentace. V empirické části 

prospektivní metodou sledovala 7 dní 5 pacientů, byla měřena nepřímá kalorimetrie a 

opakovaně prováděna laboratorní analýza krve a moče. Autorka podrobně porovnala 

dynamiku jednotlivých sledovaných parametrů vlivem realimentace. Hlavní nedostatek práce 

je malý počet pacientů daný přísnými vstupními a  vylučovacími kritérii, které jsou ale 

v souladu s doporučeními pro identifikaci rizikových pacientů, a některá chybějící data, což 

autorka komentuje v diskusi. V diskusi i správně uvádí limitaci opakovaného celodenního 

sběru moče spoluprácí pacienta. Závěrem uvádí možnosti predikce rizikových pacientů.  

V předložené diplomové práci autorka prokázala velmi dobrou schopnost 

teoretického studia a kvalitní zpracování dat a jejich interpretaci. 

 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
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Práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm: výborně  

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

- Považujete hypofosfatemii u ketoacidózy za realimentační syndrom? Uvádíte to na str. 14. 

- Proč je doporučováno zahájení realimentace nižšími dávkami energie a živin jako prevence 

realimentačního syndromu? 

- Je Vaše zkušenost z působení na JIP a JNP IV.interní kliniky, že už při zahájení 

realimentace je navýšena substituce minerály na vyšší dávky než jsou denní potřeby pacientů? 

- Jaká konkrétní kritéria byste vybrala Vy pro identifikaci pacientů ohrožených rozvojem 

realimentačního syndromu? 

- Jak vypadá dotazník NRS (Nutritional Risk Screening)? 

- Myslíte si, že může dojít ke změně hladiny železa během 2 dnů při běžné ralimentaci (pokud 

není zahájena jeho substituce)?  

 

 

 

Praha, 31.8. 2014    Jarmila Křížová 


