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Posudek 
 
Volba tématu 
Autorka zvolila nové velmi aktuální a dosud v české odborné literatuře málo zpracované 
téma geriatrické křehkosti se zaměřením na nutriční aspekty tohoto geriatrického syndromu.  
Vzhledem k demografickému stárnutí populace a zvyšujícímu se počtu nemocných 
s poruchami výživy ve vyšších věkových skupinách je žádoucí získat nové poznatky o vlivu 
nutričních faktorů na fyzickou zdatnost a soběstačnost seniorů.  
Geriatrická křehkost je v současnosti významným tématem geriatrie a gerontologie, jehož 
odborné řešení vyžaduje širokou mezioborovou spolupráci. Oblast metabolismu a výživy 
hraje klíčovou roli v prevenci i léčbě křehkosti a sarkopenie.  
Zvolené téma je tedy aktuální a originální. Vzhledem k multifaktoriální etiologii geriatrické 
křehkosti a multimodálním intervencím jde o obtížné téma. Z toho vyplývá i obtížnost 
zpracovávaného tématu. Autorka použila nové metody užívané v současnosti pro 
diagnostiku křehkosti a sarkopenie, Formálně jde o tradičně zpracovanou DP. Abstrakt a 
klíčová slova plně odpovídají obsahu práce. Také anglická verze abstraktu je plně funkční a 
neobsahuje žádné jazykové chyby.  
  
Teoretická část 
Teoretická část práce (41 str)  je logicky členěna do 3 kapitol –  první část se věnuje 
geriatrické křehkosti, druhá problematice sarkopenie a třetí syntetizuje poznatky o vztahu 
výživy k oběma syndromům a možnostem nutriční intervence.  
Autorka prokázala schopnost práce s literaturou českou i zahraniční, citace jsou správné a 
autorka využívá též recentních pramenů. Teoretická část tak velmi dobře shrnuje současný 
stav poznání. Jak bylo již zmíněno, vzhledem k novosti zvoleného tématu a 
interdisciplinárním multimodálním intervencím lze téma hodnotit jako náročné. Autorka 
přesně a kriticky formuluje vlastní myšlenky a na základě literatury dokázala velmi dobře 
zpracovat teoretickou část.  
 



Po stránce jazykové je práce velmi dobře zpracována, vyjadřování je jasné, stylisticky i 

gramaticky je práce správná a plně splňuje požadavky na diplomovou práci.  

 
 
Empirická část 
Autorka sledovala nejprve prevalenci křehkosti a pre-frailty v souboru 200 geriatrických 
nemocných a u tohoto vzorku dále sledovala vztah mezi  výživou  (hodnocenou BMI a 
testem Mini Nutrition Assessment – krátká verze MNA-SF) a křehkostí (hodnocenou testem 
SPPB) včetně hodnocení vztahu mezi jednotlivý i položkami uvedených testů. Dále 
ověřovala vztah mezi výživovým stavem a kognitivními funkcemi a soběstačností-  
 
Výzkumný vzorek a metody výzkumného šetření: Práce zahrnuje rozsáhlý soubor 200 
pacientů, jde o observační neintervenční šetření. Popis sledovaného vzorku je dostatečný, 
byly zahrnuty dostatečně jednotlivé skupiy (frail, pre-frail, non frail). Statistické hodnocení 
bylo provedeno za použití metod deskriptivní statistiky. Použitá metoda řešení byla vzhledem 
k cílům práce zvolena vhodně. 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: Autorka ve své DP 
poukázala na vysoký výskyt křehkosti a pacientů ohrožených rozvojem křehkosti 
v geriatrické populaci a také z literatury známý zvýšený výskyt nutričních poruch (37,5% 
v riziku malnutrice a 15,5% manutričních). Prokázala též statisticky významný vztah mezi 
nutričním stavem a křehkostí a zvýšený výskyt poruch soběstačnosti u pacientů s poruchou 
výživy. Ověřila na vlastním souboru psychometrické charakteristiky - vnitření konzistenci 
testů - metodou korelačních koeficientů mezi jednotlivými položkami u testů MNA a SPPB) 
 
 
Úroveň a originalita diskuse: diplomantka  diskutuje vlastní výsledky v kontextu nálezů v 

odborné literatuře (včetně metaanalýz). Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Jsou 

formulovány jednoznačné závěry. 

. 

Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly splněny. 

Vlastní přínos k řešené problematice: téma práce je nové a upozorňuje na vztah výživy a 
funkčního stavu – nesoběstačnosti a křehkosti u seniorů. Zpracování tématu proběhlo 
tradičním způsobem za použití vhodných statistických metod. Velikostí vzorku i statistickým 
zpracováním i rozsahem textu přesahuje požadavky na DP. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi: Přínosem práce je upozornit nutriční 
speciality na problematiku podvýživy/rizika malnutrice u seniorů a jejich spojitost s poruchou 
soběstačnosti a fyzické zdatnosti (křehkost/sarkopenie). Nutriční specialisté by proto měli u 
seniora hodnotit nejen nutriční stav, ale zabývat se i problematikou sarkopenioe a křehkosti  
a intervenci zaměřit na tyto oblasti 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: nejsou 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál: práce je doplněna řadou tabulek, 
grafů a schémat. Také výsledky jsou vhodně graficky zpracovány,  což přispívá ke 
zpřehlednění textu. 
 
Formální zpracování práce 
Diplomová práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací s splňuje požadavky kladené na DP. 
 
Stylistická úroveň práce: Stylistická a gramatická úroveň je výborná.  



 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): bez připomínek, viz 
výše 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Celkově má diplomová práce vhodně zvolené téma i zpracování. Věnuje se problematice  
pod/výživy u seniorů ve vztahu k syndromu geriatrické křehkosti a fyzické zdatnosti. Na 
rozsáhlém souboru pacientů autorka prokázala významnou korelaci poruch výživy se 
sníženou soběstačností a fyzickou zdatností resp. se syndromem geriatrické křehkosti. 
Potvrdila také vysoký výskyt nutričních poruch a rizik v této populaci. Přinesla tedy informace 
využitelné v klinické praxi v práci nutričních terapeutů i jiných zdravotnických pracovníků.  
Celá práce má logickou strukturu, vynikající teoretický úvod, dostatečně popsanou metodiku 
i vlastní výsledky. Je psána jazykově i stylisticky bezchybně s dobrou srozumitelností. 
 
Autorka prokázala schopnost samostatné odborné práce a kritického myšlení v analýze a 
interpretaci výsledků.  
 
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou 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: 

 
1. Jaká doporučení by na základě vlastních výsledků navrhla pro nutriční terapeuty?  
2. Měl by nutriční terapeut do svého portfolia nutričních testů zahrnout i testy 

soběstačnosti, kognice a fyzické zdatnosti? 
3. Jaká jsou současná doporučení pro screening poruch výživy u seniorů?  

 
 
V Praze dne  
 
Místo a datum vypracování    Podpis vedoucího práce  
posudku posuzovatelem    prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 
     
 
 


