
Abstrakt 

Cíle práce: Cílem této neintervenční observační studie bylo zjistit prevalenci křehkosti v 

souboru 200 geriatrických pacientů a její korelaci a závislost ve vztahu k nutričnímu 

stavu. Též zhodnotit vzájemné korelace mezi jednotlivými položkami testových baterií 

MNA – SF a SPPB a určit, zda má hmotnostní úbytek vztah ke zhoršeným výsledkům 

v hodnocení geriatrické křehkosti. Dále zhodnotit, zda kognitivní funkce ovlivňují 

nutriční stav a zároveň zda nutriční stav ovlivňuje soběstačnost probandů zkoumaného 

souboru.  

Metody: Jako data k této diplomové práci byly využity výsledky standardně vy-užívaných 

testů v rámci komplexního geriatrického hodnocení (Comprehensive Geriatric, 

Assessment, CGA) Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK, které zahrnují posouzení 

soběstačnosti (ADL) a fyzické zdatnosti (SPPB), poznávacích a kognitivních funkcí 

(MMSE) a posouzení stavu výživy (MNA – SF). U pacientů byla též zjišťována tělesná 

hmotnost, výška a BMI. 

Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 200 pacientů, z nichž 46 (23 %) bylo mužů a 

154 žen (77 %). Geriatrická křehkost byla diagnostikována u 59,5 % pacientů, 29,5 % 

pacientů bylo klasifikováno jako „pre-frailty“ (v riziku rozvoje křehkosti) a 19 % mělo 

dobrou fyzickou zdatnost. Podvyživených pacientů v tomto souboru bylo 15,5 %, v riziku 

podvýživy 37,5 % a v dobrém nutričním stavu 47 %. Statisticky významná závislost mezi 

nutričním stavem a geriatrickou křehkostí byla prokázána – χ2 = 30,337, p = 0,000 (< 

0,050). Závislost mez váhovým úbytkem a výsledky v testové baterii SPPB prokázaná 

nebyla – χ2 = 8,012, p = 0,237, ani závislost nutričního stavu a kognitivních funkcí -  χ2 

= 12,982, p = 0,112. Statisticky významná závislost byla prokázána mezi poruchami 

soběstačnosti a výživovým stavem – χ2 = 79,233, p = 0,000 (< 0,050). 

Závěr: Vzhledem k vysoké prevalenci podvýživy u pacientů ohrožených geriatrickou 

křehkostí či již křehkých, není pochyb, že malnutrice je významným indikátorem 

geriatrické křehkosti. Nutriční podpora založená na vyváženém příjmu energie, dostatku 

kvalitních bílkovin, minerálních látek, vitaminů (především vitamin D) a pravidelná 

fyzická aktivita jsou základními kameny multidisciplinární léčby, která je v geriatrii 

nezbytná. 
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