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Posudek oponenta rigorózní práce 

Práce je sborník 3 publikovaných prací s IF 0,08; 0,74; 1,5 a předkladatel je korespondujícím autorem u 

všech článků a tak se dá očekávat, že měl na tom významný podíl. Sdělení jsou in extenzo 

zakomponovány do práce s komentářem k jejich tématu. Na 34 stranách je úvod k těmto pracem 

zaměřené na postavení farmakoekonomického hodnocení pro  stanovení úhrady, postavení HTA a 

hodnocení dat z reálného života. Tato část vystihuje teoretické podklady HTA. Použité obrázky jsou 

přebrané z jiných informačních zdrojů kompletně. Je u nich správně uvedeno autorství, od kterých byly 

přebrány, ale nebylo požádáno o svolení k převzetí. Autor v komentáři zdůrazňuje důležitost zpracování 

dat z reálného světa, kterými se naše pracoviště také zabývá. Domnívá se však, že dnešní registry nejsou 

optimálním zdrojem a postrádám zde jejich kritickou analýzu. Registry v EU obecně primárně nevznikly 

k farmakoepidemiologickému a farmakoekonomickému výzkumu. Některé obrázky jsou na hranici  

čitelnosti volbou barev a velikostí obrázku nebo tabulky. Mohli bychom tvrdit, že tento úvod vytvořil 

hypotézu, tu ale jasně autor nespecifikoval a proto bych doporučil, aby ji autor v Erratech doplnil. Cíle však 

byly uvedeny a jednalo se o cíle jednotlivých publikovaných projektů, ale plně neodpovídají dosaženým 

cílům v publikacích (např. není hodnocena bezpečnost omalizumabu) cituji: 

Cost effective analysis of the fixed dose combination of indacaterol and glycopyrronium versus free 

combination of formoterol and tiotropium for GOLD group B COPS patients; 2/ indacaterol/glycopyrronium 

vs. Salmeterol/fluticason in patients with COPD - A Czech Cost-Effectivnes Analysis in the Czech 

Republic a 3/ Real world effectivness and safety of omalizumab in patients with uncotrolles several allergic 

asthma from the Czech Republic 

V části komentáře za uvedenými cíly jsou obrázky, ke kterým mám výhradu obr. 37 je přebrán 

z Powerpointu a zakrývá část textu jiným trikem - doporučuji napravit v erratech. Stejně doplnit vysvětlivky 

zkratek u obr. 10 a u tab 2. Komentář končí krátkou diskuzí výsledků.  

Přes uvedené nedostatky práce splňuje a převyšuje kritéria pro rigorozní práci a proto ji doporučuji 

k rigoroznímu řízení. 

Na autora mám následující dotazy - u projektu 1 chybí fyzické vyjádření nákladů na exacerbaci a 

monitorování a managent CHOPN a dle čeho (jak) převáděli do finančních jednotek. Vysvětlit i konstrukci 

nákladů u  druhého sdělení. Kombinace LABA/LAMA - kolik tam bylo pacientů, kteří neodpovídali na 

kortikoidy a byla zde sledována léková adherence? Monitorování a sledování nákladů na NÚ nebylo 

provedeno? Očekával bych vyšší riziko tachykardie při kombinaci LABA a LAMA. Jak byla sledována 

omalizumabu v registrech a autor by měl diskutovat limity pro interpretaci. Je jasné, že omalizumab musí 

snižovat množství další terapie. Jak byla v tomto projektu sledována léková adherence a to nejen, zda to 

užili, ale zda byli pacienti adherentní i k inhalační technice. Nikde jsem metodu sledování lékové 

adherence neviděl. 

Autor by měl komisi uvést jeho podíl na uvedených poblikacích. 
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