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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Dotazy a připomínky:  
Citace na str. 14, 19, 24, 25, 34 v textu práce nejsou správně uvedeny, resp. chybí. Citace 
na str. 12, 21 a 25 (č. 59, 76, 71) nejsou správně chronologicky seřazeny. Citace č. 9 např. 
na straně 18 není ve správném formátu. 
Např. citace na straně 40, 44 zcela chybí (léčba akutní trombolembolické choroby; non QIM).  
U většiny tabulek nejsou v legendě vysvětleny v tabulce použité zkratky.  
Teoretická část je podle mého názoru příliš rozsáhlá v kontextu s experimentální částí, 
osobně bych přivítal výraznější kompilaci aktuálních informací a doporučil bych méně čerpat 
informace z registrační dokumentace. 
Z metodiky není zřejmé, s jakou verzí databáze AISLP bylo pracováno. Proč nejsou citace 
ATC/DDD metodologie nebo údaje o počtu obyvatel České republiky v obvyklém formátu? 
Fondaparinux patří mezi antikoagulancia. 
Diskuze je poměrně rozsáhlá, ale neodráží v dostatečně míře prezentované výsledky. 
Otázky: 
1. Čím si vysvětujlete stoupající spotřebu nízkomolekulárních heparinů a čím si naopak 
vysvětlujete malou spotřebu heparinu oproti nízkomolekulárním heparinům? 
2. Proč jste se nevěnovala analýze jednotlivých sil u perorálních antikoagulancií? 
3. Komentujte vývoj spotřeb přímých perorálních antikoagulancií. 
4. Srovnejte warfarin a přímá perorální antikoagulancia s ohledem na riziko non-adherence. 
Citace doporučuji opravit. 



Výše uvedené skutečnosti nesnižují kvalitu a přínos předložené práce a hodnotím ji kladně.  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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