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Anotace disertační práce:
Cílem této práce je zhodnotit úroveň kvality prováděné nutriční intervence v různých zdravotnických zařízeních
v České republice a popsat zjištěné rozdíly mezi nimi a navrhnout možná řešení k dosažení uspokojivé úrovně
poskytování nutriční intervence. V rámci ČR v současnosti není věnován dostatečný prostor pro poskytování
adekvátní nutriční péče ve zdravotnických zařízeních, která může při správném vedení a poskytování výrazně
pozitivně ovlivnit průběh nemoci i následné rekonvalescence. Nedostatečnost a různorodá úroveň poskytování
nutriční péče je veliká, a to i přes to, že se důležitost správné nutriční podpory dostává stále více do podvědomí
jak laické veřejnosti, tak především do podvědomí odborníků. I v případech, že nutriční péče je poskytována ve
smyslu podávání nutriční podpory, pacient často zůstává needukován a nemůže si tak dostatečně uvědomit
důležitost výživy a poskytované nutriční péče, na výživu proto nepohlíží jako na součást léčby. Lze
předpokládat, že poskytování individuální nutriční intervence pacientům optimalizuje průběh léčby a zkrátí
dobu rekonvalescence.
Počet uchazečů: 2
Téma disertační práce se prozatím neváže na běžící grantový projekt.
Stručné požadavky na studenta:
a) Publikace: minimálně dosáhnout 30 kreditů.
- 1 originální práce in extenso vycházející z tématu disertační práce a publikovaná v časopise s impakt faktorem
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