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Volba tématu: 

Autorka si vybrala téma, která se zabývá sledováním nutričního stavu u idiopatických střevních 

zánětů. Z pohledu nutričního terapeuta se jedná o téma důležité a žádoucí. 

Teoretická část: 

V teoretické části popisuje historii, etiologii a patogenesi střevních zánětu. Následující kapitoly - 

Crohnova nemoc a ulcerosní kolitida, které obsahují vždy patologii, klinický obraz, komplikace, 

diagnostické možnosti a léčbu. Dále se zabývá diagnosou malnutrice a možnostmi nutriční 

intervence.  

Praktická část: 

Jedná se o retrospektivní analýzu pacientů s idiopatickými střevními záněty.  Data  byla získávána  

formou  rozhovoru a výpisem z dostupné zdravotnické lékařské dokumentace z počítačového 

systému. Sledovala nutričního stav, laboratorní ukazatele stavu výživy, dietní  edukaci a nutriční péči.  

Ve své práci poukázala na nedostatečnou koordinaci  lékařské  a sesterské dokumentace. Stavu  

výživy  je často věnována minimální pozornost. 

Charakteristika zkoumaného souboru: Pro účely šetření  byla vybrána náhodná skupina pacientů na 

biologické terapii z gastroenterologické  ambulance   IV. interní kliniky VFN Praha.  

Celkové hodnocení práce: V teoretické části jsou kapitoly řazeny chronologicky s logickou skladbou 

s zaměřením na malnutrici a možnosti nutriční péče. Studentka v přehledných tabulkách zpracovala  

dostupné   přípravky enterální výživy na trhu. V praktické části jsou rozebrány kazuistiky pacientů na 

biologické terapii. Slabinou práce je malý počet respondentů. 



 Jazyk práce je spisovný, citace literatury je správná.  

Studentka pracovala samostatně se zájmem o danou problematiku. Celkově hodnotím práci jako 

přínosnou k zahájení dalšího výzkumu. Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a 

doporučuji  ji  k obhajobě. 

Práci klasifikuji stupněm výborně     

Otázky k obhajobě práce nemám, otázky jsem průběžně diskutovala se studentkou při 

konzultacích.  

 

 V Praze 27. 8. 2015   Podpis vedoucího práce As MUDr. Eva Meisnerová  

 

 

 


