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Volba tématu:
Studentka si vybrala téma, které analyzuje kvalitu života pacientů s domácí postpylorickou
nasoenterální výživou. Téma odpovídá studijnímu oboru.
Teoretická část:
Teoretická část je rozdělená do čtyř kapitol – problematika klinické výživy, nutriční podpora,
enterální výživa a hodnocení kvality života čerpá z dostupných českých písemných zdrojů,
nesouhlasím s tvrzením „ do jejuna je možné podávat výhradně oligomerní výživu nikoli polymerní „
citace strana 25.
Empirická část:
Výzkumná část práce se zabývá kvalitou života pacientů s domácí sondovou výživou, vyplněním
dotazníku při zahájení a ukončení sondové výživy.
Užitá metoda výzkumného šetření: Jako metoda kvalitativního šetření byla využita dotazníková
metoda (dotazník SF 36)
Charakteristika zkoumaného souboru: K praktické části se zúčastnili pacienti nutriční ambulance
IV.interní kliniky VFN bez ohledu na věk a diagnosu se postpylorickou enterální výživou po
podepsání informovaného souhlasu.

Celkové hodnocení práce: Studentka si stanovila tři hypotézy: sondová domácí výživa nezhorší
sociální funkce, zlepší psychický stav a fysický stav. Malý počet pacientů, kteří odevzdali dotazník při

ukončení enterální výživy, neopravňuje k hodnocení, což studentka hodnotí v diskusi. Výsledky
šetření jsou zařazeny do přehledných sloupcových grafů s komentáři. Práce dává podnět k dalšímu
výzkumu pacientů na domácí enterální výživě. Studentka pracovala samostatně se zájmem o danou
problematiku. Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k
obhajobě.
Práci klasifikuji stupněm velmi dobře
Otázky k obhajobě práce:
1. Jaké je složení polymerní a oligomerní enterální výživy?
2. Jaká je indikace oligomerní enterální výživy?
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