
UNIVERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra sociální a klinické farmacie    

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Autor/ka práce: Tereza Honsová  

Vedoucí/školitel/ka práce: PharmDr. Josef Malý, PhD.    

Konzultant/ka práce:    

Oponent/ka práce: PharmDr. Eva Zimčíková, PhD.  

 

 
 

Rok obhajoby: 2019

Název práce:  
Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádů u hospitalizovaných 

pacientů III 
 

 
Rozsah práce: počet stran: 78, počet obrázků: 0, počet tabulek: 27, počet citací: 125   
 

Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

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: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce se zabývá problematikou pádů ve zdravotnickém zařízení. Jak i teoretická část práce 
dokládá, pády jsou stále častým a závažným problémem zejména seniorů. Teoretická část 
se zaměřuje na rizikové faktory pádů včetně farmakoterapie. Autorka provedla rešerši 
literatury a prezentovala množství studií zabývajících se pády, jejich příčinami. Detailněji se 
zabývala látkami ovlivňujícími CNS. Teoretická část tak mimo jiné přináší i přehled o 
publikovaných studiích, které srovnávaly antidepresiva či antipsychotika mezi sebou 
z hlediska rizika pádů. Některé studie jsou však již staršího data. Členění teoretické části je 
nepřehledné, stejně tak uvedené informace nejsou obsahově konzistentní. Některé věty 
nejsou po jazykové stránce vhodně formulovány a nedávají smysl. Problém činí skloňování 
slov, práce obsahuje množství překlepů. Na str. 21 je překlep i v podnadpisu. 
V praktické části byly hodnoceny pády, které byly zaznamenány na několika odděleních čtyř 
jihočeských nemocnic. Praktická část je dle mého názoru zdařilejší. Podrobně jsou 
rozebrány okolnosti pádu a identifikována léčiva, která mohou k pádům přispívat. Výsledky 
jasně podporují fakt, že u pacientů s polyfarmakoterapií, zejména při užívání rizikových léčiv, 
je riziko pádů významně vyšší. Praktická část obsahuje i analýzu farmakoterapie se 
zaměřením na riziková léčiva a drug-related problems. Zajímavý je rozdíl v posouzení vlivu 
farmakoterapie na pád mezi lékařem a klinickým farmaceutem, kdy lékaři se více přiklánějí 
k názoru, že farmakoterapie s pádem nesouvisí. V praktické části jsou zahrnuty a pěkně 
vypracovány i tři kazuistiky. 
 
 



 
Dotazy a připomínky:  
1. K uvedenému počtu pádů (140) ve výsledcích bych doporučila uvádět i počet pacientů, 
nemusí být shodný. Je metodicky možné, aby u jednoho pacienta bylo zaznamenáno více 
pádů? 
2. Jaký byl konkrétní podíl autorky na analýze farmakoterapie a DRP? 
3. Ze skupiny látek ovlivňujících nervový systém byl přítomen často tiaprid jako riziková 
účinná látka. Jaká je jeho vhodná náhrada nebo opatření pro pacienta? 
4. U jednotlivých kazuistik je vždy přehledně v tabulce uveden seznam užívaných léčiv 
včetně dávkování. Proč nebylo možné posoudit rizikovost u některých látek? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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