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Posudek 
 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce byl adekvátní.  
 
Aktuálnost tématu: Téma hodnotím jako aktuální. Malnutrice je v dnešní době závažný 
problémem ve zdravotnictví, jenž výraznou mírou komplikuje léčebný proces. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je komplexní a zasahuje do oboru vnitřního 
lékařství, chirurgie, dietetiky a dalších. Obtížnost tématu hodnotím jako obtížné. 
 
Originalita výběru tématu: Originalitu vlastního tématu hodnotím kladně 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
V teoretické části se autorka věnuje hlavně anatomickým strukturám, které souvisejí se 
sternotomickou ranou. Dále se věnuje možnostem hodnocení stavu výživy, malnutrici, 
parametrům detekce malnutrice u chirurgického pacienta, rizikům, která přispívají 
k suboptimálnímu hojení operační rány.  
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: Práce obsahuje abstrakt 
v přiměřeném rozsahu, vystihující podstatu textu. Anglický překlad je dostatečný.  
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Autorka čerpá hlavně z monografii zahraničních autorů, používá klíčové práce zabývající se 
tématem.  
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: Autorka cituje správně  
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: Formulace 
autorky jsou výstižné.  
 

Úroveň jazykového zpracování: Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro 

požadavky magisterské práce dostatečné.  



Náročnost tématu na teoretické znalosti: Téma je odborně středně náročné. Práce zahrnuje 
orientaci v oblasti dietetiky, vnitřního lékařství a chirurgie a ošetřovatelství.  
 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Praktická část magisterské práce obsahuje 
retrospektivní analýzu souboru nemocných léčených pro dehiscenci sternotomické rány na 
II.chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LFUK. Srovnávací soubor pacientů 
byl vhodně vybrán. 
 
Užité metody výzkumného šetření: Předkládaná práce je založena na sběru a analýze dat. 
 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Použitá metoda řešení byla 
vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. 
 

Charakteristika zkoumaného souboru: Zkoumaný soubor je malý, ale v otázce DSWI 

nelze očekávat rozsáhlé soubory, vzhledem k tomu, že se jedná o málo častou komplikaci 

kardiochirurgické operace. 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:  
Dosažené výsledky potvrzují výsledky ostatních, zejména zahraničních autorů. Velkým 
přínosem práce je stanovení vhodného času nutriční intervence v procesu diagnostiky a 
léčby nemocných následně podstupujících kardiochirurgickou operaci. 
 
Úroveň a originalita diskuse: Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá.  

 

Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly splněny. 

Formulace závěru: Závěr je formulován logicky a přehledně  
 
Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním 
způsobem odpovídajícím úrovni magisterské práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi:  
Lze říci, že překvapivě velká část nemocných, kteří podstoupí plánovaný kardiochirurgický 
výkon, vstupuje do operace v suboptimálním nutričním stavu, a tento fakt jednoznačně 
znamená vyšší riziko vzniku závažných komplikací jako je hluboká infekce sternotomické 
rány. Tyto komplikace zásadním způsobem prodlužují dobu hospitalizace, zvyšují morbiditu i 
mortalitu kardiochirurgickéch pacientů.  Vzhledem k tomu, že mezi indikací a provedením 
kardiochirurgického výkonu v případě plánovaných operací, je interval několika týdnů, 
spatřujeme jako vhodné načasování konzultace nutričního terapeuta optimálně na závěr 
diagnostické hospitalizace pacienta na kardiologickém nebo interním oddělení. Vyšetření 
potřebných parametrů stavu výživy, optimální kompenzace diabetu a doporučení pro 
ovlivnění stavu nutrice by se mělo stát součástí doporučení v rámci propuštění pacienta tak, 
aby následně s odstupem 2-4 týdnů nastupoval k operaci v optimálním nutričním stavu a 
absolvoval operační výkon s minimalizovaným rizikem stran hojení operační rány. Druhým 
vhodným místem působení nutričního terapeuta je konzultace u pacienta, který je přijat 
k hospitalizaci pro dehiscenci/infekci operační rány 2-3 týdny po provedené operaci tak, aby 
byly nastartovány anabolické procesy, napomáhající k rychlému sekundárnímu hojení 
operační rány. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
 



 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): V souladu s pokyny 1. LF UK v Praze pro psaní 
diplomových prací předkládaná práce normy a předpisy kladené na závěrečnou 
magisterskou práci splňuje. 
 
Stylistická úroveň práce: Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni magisterské práce.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, a to včetně připojených příloh. Grafy mají uspokojivý design.  
 
Celkové hodnocení práce. 
Autorka si za téma své práce zvolila velice zajímavou a aktuální problematiku. Velice oceňuji 
část práce, která se věnuje hodnocení rizikových faktorů vzniku dehiscence sternotomické 
rány. Podařilo se identifikovat dvě časová období v průběhu léčby pacienta, kde zásah 
nutričního terapeuta má jednoznačný přínos pro pacienta. Lze si přát, aby výsledky této 
práce měly dopad na praxi v nemocnicích, která se léčbou pacientů před a po 
kardiochirurgickém výkonu zabývají. 
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře dobře       neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

 
1.  Jaké rizikové faktory predisponují pacienta ke vzniku hluboké infekce sternotomické rány? 
2.  Jaký je nutriční stav obecné populace pacientů, kteří podstupují kardiochirurgickou 
operaci? 
3.  Které období v průběhu diagnostiky a léčby je nejvhodnější pro zásah nutričního 
specialisty? 
 
 
 
V Praze dne 8.6.2017                                         MUDr. Miroslav Špaček Ph.D. 
……………………………..                                         ……………………….. 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 
 


