Kandidátky do výkonného výboru a revizní komise Sekce nutričních
terapeutů ČAS na období 2020-2024 jsme požádali o odpovědi na pět
otázek:
1.
2.
3.
4.
5.

Na které z odborných škol jste získala kvalifikaci nutričního terapeuta?
Jaké je Vaše současné pracovní zařazení, pracoviště?
Jaké jsou Vaše jiné odborné aktivity?
Jaké jsou Vaše další zájmy a aktivity?
Kterou problematiku našeho oboru považujete za prioritní? Nebo jaké je Vaše
profesní krédo?

Andrášková Věra, Bc.
1. SZŠ Merhautova Brno - dietní sestra, NZONZO - specializace
2. vedoucí nutriční terapeutka, Masarykův onkologický ústav, Brno
3. členka výkonného výboru Sekce nutričních terapeutů ČAS (2016-2020), členka výboru
Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti
(PSNPO).
aktivní účast na odborných akcích; v rámci PSNPO tvorba vzdělávacích akcí pro
nutriční terapeutky - sympozia, příprava e-learningu; organizace seminářů za podpory
Senátu PČR; spolupráce s pacientskými organizacemi zaměřenými na péči o
onkologické pacienty, přednášky i pro laickou veřejnost
4. v současné době studium magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK
5. zvyšování kvality nutriční péče o pacienty a s tím související růst prestiže oboru

Baliková Marieta, Mgr.
1. vysokoškolské – 1.LF UK – nutriční specialista
2. vedoucí nutriční terapeutka Fakultní nemocnice v Motole, Praha
3. členka Správní rady Společnosti pro výživu, členka Redakční rady časopisu Výživa a
potraviny, spoluorganizátorka odborných konferencí, lektorka Kurzů vaření dietní stravy
4. jóga, plavání
5. kde je vůle, tam je i cesta

Čmerdová Kristýna, Mgr.
1.
2.
3.
4.
5.

nutriční specialista - 1. LF UK
III. interní klinika (obezitologie, diabetologie)
projekt ObeRisk, účast na odborných konferencích, výzkum
neuvedeno
za prioritní momentálně považuji zvýšení dostupnosti ambulantní nutriční péče

Haluzová Irena, Bc., DiS.
1.
2.
3.
4.

VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova
FN Brno, oddělení léčebné výživy
členka skupiny International Pediatric Oncology Nutrition Group (IPONG)
aktivní přednášková činnost (kongresy, konference, semináře; Národní centrum
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno)
5. výživa dětí

Chrpová Diana, Ing. Mgr. Ph.D.
1. SZŠ Školská, Dietní sestra 1997; NCO NZO Brno, specializace Poruchy výživy a
výměny látek 1999
2. vedoucí oboru Diplomovaný nutriční terapeut a Nutriční asistent na VOŠZ a SZŠ,
5. května, Praha 4
3. místopředsedkyně výkonného výboru Sekce nutričních terapeutů ČAS (2014-2020),
členka Společnosti pro výživu, Společnosti klinické výživy a intenzívní metabolické
péče ČLS JEP; externí pracovník VŠCHT Praha a 1. LF UK - podíl na výuce nutričních
předmětů, přednášková a publikační činnost; členka pracovní skupiny MZd ČR pro
nelékařské zdravotnické profese; další členka Akreditační komise MZd ČR pro
vzdělávací programy.
4. fyziologie výživy, sport - turistika, zumba, lyže, volejbal, florbal
5. zlepšení postavení profese NT, vyladění kompetencí a činností NT, výkony versus
zdravotní pojišťovny.
moje profesní krédo je v oblasti vzdělávání NT

Kohutová Marie, Mgr., DiS.
1. SZŠ a VZŠ Merhautova, Brno, diplomovaná dietní sestra (1997 - 2000)
specializace v oboru Výživa dospělých, NCO NZO, Brno (2011 - 2013)
2. vedoucí Oddělení léčebné výživy, Fakultní nemocnice Olomouc
3. nutriční péče na klinikách a v poradně pro výživu, výuka na LF UP a FZF UP v
Olomouci, vedení odborných praxí studentů a stážistů ve FNOL, přednášková činnost
na odborných konferencích a seminářích, spolupráce s médii (tisk, TV, rozhlas), členka
pracovní skupiny Nemocniční stavování a nutriční péče MZ ČR, členka Společnosti pro
výživu
4. rodina, zdravé a chutné vaření, pečení, cestování
5. na srdci mi toho leží mnohem víc, proto alespoň to zásadní:
jednoznačná a přehledná metodika zajišťování léčebné výživy v přímo řízených ZZ.
počty nutričních terapeutů ve zdravotnických zařízeních by měly odpovídat potřebám
pacientů s ohledem na druh poskytované péče, kompetence nutričních terapeutů,
možnost preskribce sippingu a enterální výživy, prosadit vykazování odborných výkonů
na ZP při intervencích během hospitalizace pacienta

Kostková Lenka, Ing. Bc.
1. bakalářský obor Nutriční terapeut, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
magisterský obor Technologie potravin, Technologická fakulta, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně
2. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín, vedoucí oddělení nutriční terapie
3. správce webových stránek jakchutnazdravi.cz a facebookového účtu Jak chutná zdraví
4. kávová kultura, hudba, tanec, běh, psaní příspěvků na web, psychoterapie, osobnostní
rozvoj
5. opravdovost, pokora, dobré mezilidské vztahy

Krajíčková Květa, Bc.
1. SZŠ Školská, Praha – dietní sestra, PSS – Poruchy výživy a výměny látek, 1.LF
UK – nutriční terapeutka
2. klinická nutriční terapeutka - MEDICON Hospitals, s.r.o., Praha; externí
konzultantka pro výživu a nutriční péči v sociálních zařízeních
3. předsedkyně výkonného výboru Sekce nutričních terapeutů ČAS (2014-2020),
členka Společnosti pro výživu, Asociace kuchařů a cukrářů ČR - členka
představenstva Sekce společného stravování, členka Akreditační komise MZd ČR,
členka řídícího výboru České technologické platformy pro potraviny
aktivní účast na odborných akcích (přednášky, prezentace), spoluorganizátorka
konferencí pro nutriční terapeuty a další odborníky
4. historie dietetiky a našeho oboru, zakladatelka a správce webu www.renita.cz
5. úkolem Sekce nutričních terapeutů ČAS je zejména zastupování naší profese vůči
orgánům státní správy a samosprávy, navazování multidisciplinární spolupráce s
odbornými spolky a sdruženími, prosazení pozice, jaká naší profesi patří,
plnoprávné uplatnění nutričních terapeutů a specialistů v systému poskytování
zdravotních služeb

Kreuzbergová Jaroslava, DiS.
1. 1974 SZŠ Praha Školská 15, 2010 VOŠ Plzeň, Karlovarská tř., diplomovaná
všeobecná sestra
2. vedoucí nutriční terapeut Oddělení klinické dietologie Fakultní nemocnice Plzeň
3. výuka LF Universita Karlova Plzeň, dříve výuka NT VOŠ Plzeň, odborné publikace,
autor i spoluautor, pravidelné pořady ČRo Plzeň od roku 1990, přednášková činnost
4. četba, psychologie
5. výsledky naší odborné činnosti musí být pro lidi srozumitelné a použitelné

Nejedlá Tereza, Bc.
1. bakalářský obor Nutriční terapeut - Masarykova Univerzita Brno
2. hlavní nutriční terapeut Nemocnice Jablonec nad Nisou
3. poradny pod nemocnicí - obezitologie, poruchy příjmu potravy, poradny pro dětské
pacienty atd.; v poslední době jsem se začala zajímat o paliativní péči a onkologii
4. sport, zvířátka, kvalitní muzika; magisterské studium-nutriční specialista
5. problematikou naše oboru jsou určitě pravomoci nutričního terapeuta v nemocničních
zařízeních a také pohled na náš obor všeobecně, ať už ze strany zákona, lékařů, ale
také pacientů a samozřejmě pojišťoven.

Sadílková Aneta, Mgr.
1. 1.LF UK Praha - bakalářský obor Nutriční terapeut, magisterský obor Nutriční
specialista
2. nutriční terapeut - 3. interní klinika, klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a
VFN v Praze, nutriční ambulance v rámci ambulance diabetologie, obezitologie a
endokrinologie; asistent výuky - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - výuka
předmětů v rámci studijních programů NT a NA, vedení odborných praxí studentů,
vedení a oponentura bakalářských a diplomových prací; Centrum Paraple, o.p.s.

3. členka revizní komise SNT ČAS (2014-16, 2019-2020), členka České obezitologické
společnosti a České diabetologické společnosti ČLS JEP
výzkumná činnost v rámci 3. IK VFN
publikační činnost - autor/spoluautor odborných i populárně naučných textů
4. sport a pohyb v přírodě, čtení, vaření, setkávání s přáteli a rodinou
5. tvorba koncepce oboru NT, jednáním s odbornými společnostmi, ministerstvem
zdravotnictví a pojišťovnami postupně docílit zlepšení podmínek pro výkon povolání v
oboru nutriční terapeut, zvýšit bodové ohodnocení nutričních výkonů, legislativně
zajistit dostatečný počet NT ve zdravotnickém zařízení
mým celoživotním cílem je nadále nepolevovat v boji proti módním dietám,
polopravdám a mýtům o výživě

Sladká Alena, Bc.
1. SZŠ Merhautova, Brno - obor Nutriční terapeut
2. vrchní nutriční terapeutka Nemocnice České Budějovice, a.s.
3. pozice nutriční terapeutky psychiatrická léčena Červený Dvůr, pozice nutriční
terapeutky CSS Emauzy České Budějovice, edukačni rozhovory v Jihočeském
rozhlasu
4. turistika, cestování, sport
5. zkvalitnění stravování pacientů ve zdravotnických zařízeních, větší kompetence
nutričních terapeutů v nutriční péči

Stejskalová Věra
1. 4-letá zdravotni škola obor dietní sestry; 2letý kurz pro vedoucí stravovacích provozu
2. DD Rožmitál pod Třemšínem, DS Praha Novovysočanská Praha, Gerontologické
centrum Praha
3. lektorka odborných kurzů
4. mám ráda dobrou hudbu, historii, četbu
5. výživa je důležitá v každém věku a pro každého - pro děti, seniory a pro nemocné je to
priorita

Zedníková Daniela, Mgr. et Bc.
1.
2.
3.
4.
5.

Nutriční terapeut – 1.LF UK Praha
Hospic na Svatém Kopečku, Olomoucký kraj
členka revizní komise SNT ČAS (2016-2020); vzdělávání
vaření, sport, psychologie, rodina
komora nelékařských pracovníků pro NT + opora v legislativě

Zemanová Markéta, Mgr.
1. VOŠ 5.května - obor Nutriční terapeut, specializace Výživa dospělých, 1.LF UK - obor
Nutriční specialista
2. vrchní nutriční terapeut Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
3. přednášková činnost na odborných konferencích, zejména z oblasti Výživa a Intenzivní
péče, praktická výuka studentů oborů Nutriční terapeut a Nutriční specialista, výuka
studentů 3.LF UK navazujícího magisterského studia Intenzivní péče
4. četba
5. vzdělávání a kompetence nutričních terapeutů

