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Volba tématu 

Moderní klinická onkologie považuje potřebu nutriční podpory jako součást komplexní péče o 

onkologicky nemocné ve všech stadiích onemocnění u všech typů zhoubných nádorů. 

Její role je důležitá jak v oblasti kurativní léčby, tak v průběhu paliativních postupů. 

Cíl práce je proto velice aktuální, nutriční specialisté by měli být  platnými členy odborných týmů, 

podílejí se na společném posuzování navrhovaných léčebných strategií. Tyto by měly respektovat 

nejen typ nádorového onemocnění ale i klinický stav pacienta, jeho věk, přidružené interní 

komorbidity, nutriční stav nevyjímaje. 

Teoretická část práce popisuje patofyziologii zhoubných onemocnění, změny metabolizmu, příčiny 

vzniku nádorové malnutrice a kachexie. Autorka uvádí přehled všech léčebných modalit v onkologii i 

s jejich negativními vedlejšími účinky a možnostmi jejich prevence s důrazem na nutriční podporu. 

Práce zahrnuje diagnostiku a hodnocení nutričního stavu nemocných jako významnou informaci pro 

efektivitu léčby, prognózu onemocnění a především jako podklad pro nutriční podporu a nutriční 

doporučení. Věnuje se enterální i parenterální výživě. Vyzdvihuje vyšší pozornost věnovat nemocným 

s nádory v oblasti krku a gastrointestinálního traktu, včetně výživy stomiků. 

Praktická část práce 

Z klinického pozorování často vyplývá, že nemocní ani jejich rodiny nepovažují nutriční stav pacienta 

za důležitý, soustředí se spíše na snahu o intenzitu léčby, nové léčebné možnosti a psychosociální 

problematiku. 

Autorka se denně pohybuje na lůžkovém i ambulantním onkologickém pracovišti, má možnost se 

seznámit se záznamy zdravotních sester, nutričními screeningy. Při rozhovorech s nemocnými 

odpozorovala, že nemocní nevěnují dostatečnou pozornost své hmotnosti, důležitosti stravování při 

léčbě i vlastním onemocnění. 

Zvolila proto dotazníkový průzkum o povědomosti pacientů o stavu jejich výživy, zda jsou 

informováni o rizicích podvýživy a jejího možného zlepšení a srovnat objektivní hodnocení 

zdravotníkem a nemocným samým. 



Podílela se na průzkumu u 40 nemocných s různými malignitami. Zjišťovala, zda mají pacienti přehled 

o své hmotnosti, zda si uvědomují ztrátu váhy a snížení příjmu potravy v souvislosti s rizikem 

podvýživy a negativním vlivem na vývoj onemocnění i jejich kvalitu života. 

Použila standardizovaný dotazník s 11 dotazy, vyhodnocení jednoduchou statistikou a odpovědi 

zpracovala do grafické podoby. 

Výsledky 

Z výsledků šetření autorka práce zjistila, že většina nemocných má přehled o své hmotnosti. Z dalších 

dotazů pak vyplynuly závažné poznatky: až tři čtvrtiny nemocných si neuvědomovalo souvislost mezi 

ztrátou na váze a rizikem podvýživy. Dále pak nemocní, u kterých již došlo ke  snížení  příjmu  potravy 

proti původním zvyklostem si možnost rizika malnutrice prakticky neuvědomují. 

Autorka si v této souvislosti jistě uvědomuje, že by bylo zajímavé šetření větších souborů, položit 

další dotazy na současnou léčbu kortikoidy, hormonální léčbu, podrobněji zjistit, kde a jak, v jakém 

rozsahu byli nemocní informováni o nutriční výživě, zda byli na riziko malnutrice upozorněni, zda 

získali potřebná doporučení. Autorka poukazuje na rezervy současného stavu problematiky a na velký 

význam větší informovanosti nemocných, rodin a pozitivní roli nutriční podpory. 

Na autorku práce mám následující dotazy:  

1. jakým způsobem by se mohla u onkologických nemocných více zlepšit obecná informovanost 

o významu nutriční výživy. 

2. dají se nalézt rozdíly v informovanosti o nutriční výživě mezi nemocnými ženami a muži, i 

s ohledem k věku, a  jaké jsou příčiny těchto rozdílů? 

Závěry: 

Konstatuji, že stanovené cíle práce byly splněny, souhrn citované odborné literatury a přílohy 

odpovídající tématu jsou dostatečné. Práce zcela odpovídá požadavkům na bakalářské práce, a proto 

ji doporučuji k obhajobě. 
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