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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:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  Hlavním cílem této diplomové práce byla analýza vlivu 
léčiv a jiných rizikových faktorů na vznik pádů u pacientů hospitalizovaných ve 4 jihočeských 
nemocnicích. Teoretická část se věnuje především léčivům, která jsou považována za 
rizikové faktory pro vznik pádů, a to konkrétně léčivům s účinkem na kardiovaskulární, 
endokrinní, gastrointestinální a urologický systém. U jednotlivých léčiv jsou uvedeny kromě 
mechanismů účinku a hlavních indikací také informace o nežádoucích účincích. Důraz je 
kladen především na ty, které mohou se vznikem pádů souviset. Z metodiky ale není zcela 
jasné, proč byla teoretická část zaměřena právě na tyto skupiny léčiv a podle jakých kritérií 
byla konkrétní léčiva, kterým je tato část věnována, vybírána. Pro lepší orientaci by pak, dle 
mého názoru, pomohlo rozdělení vybraných léčiv do skupin podle toho, na který systém 
účinkují. Praktická část je věnována analýze léčiv s populačním a individuálním rizikem pro 
vznik pádů. U individuálně rizikových léčiv jsou dále klasifikovány konkrétní typy lékových 
problémů a uvedeny intervence pro minimalizaci rizik. Kromě analýzy rizikových léčiv byly 
posuzovány i další rizikové faktory pro vznik pádů a léčiva nesouvisející s pády, u kterých se 
vyskytl nějaký lékový problém. Na závěr byly vybrány 3 kazuistiky, které jsou popsány 
detailně, včetně managementu lékových problémů. Cíl práce byl tedy splněn.  
Z formálních nedostatků bych vytkla fakt, že autorka uvádí zkratky jednotlivých léčiv (BB, 
ACEI, BKK) bez toho, aniž by je nejprve vysvětlila v textu. V teoretické části je dále ne úplně 
šťastnou volbou citování všech použitých zdrojů vždy až na konci odstavce. Čtenář tak při 
zmiňování konkrétních studií nepozná, o kterou studii se přesně jedná. Zhruba od poloviny 
teoretické části jsou již autoři jednotlivých studií v textu zmíněni. V první polovině však tato 
informace chybí. Zmiňované studie by rovněž mohly být více kriticky hodnoceny. Metodika 



teoretické části je psaná v první osobě (já jsem vypracovala, já jsem získala). Dle mého 
názoru to ve vědecké práci, na které se zpravidla podílí více lidí, nepůsobí dobře. Pro 
případné další práce tedy doporučuji používat spíše trpný rod (práce byla vypracována) nebo 
množné číslo (vypracovali jsme). Co se praktické části týká, v tabulce 1 bych doporučila 
sjednotit počet desetinných míst. Další formální chybou jsou nepřesné procentuální výpočty 
v tabulce 2 (4 ze 140 je 2,9 %; nikoliv 2,3 %) a na straně 38 (433 ze 602 je 71,9 %; nikoliv 
71,5 %). Také některá další procenta jsou dále v textu špatně zaokrouhlena. Nepřesná 
formulace se objevuje i na straně 46, kde autorka uvádí, že u léčiv kardiovalskulárního 
systému bylo nalezeno celkem 181 typů lékových problémů. Jednalo se však o 181 lékových 
problémů (typů bylo 15). Mírná formální nejednotnost je pak vidět i v seznamu literatury, a 
sice konkrétně v počtu autorů před tím, než následuje "a další", dále jsou dvakrát různým 
způsobem citovány Farmakoterapeutické informace a online zdroje (WHO a SÚKL). 
Celkově je práce velmi zdařilá. Její text je psaný čtivě (autorka má dobré vyjadřovací 
schopnosti i jazykové vybavení) a zároveň odborně. Diplomová práce je zpracována pečlivě, 
o čemž svědčí i malé množství překlepů a gramatických chyb (např. shoda podmětu s 
přísudkem středního rodu množného čísla - léčiva se nacházela; nikoliv nacházely). Autorka 
citovala velké množství různých literárních zdrojů, čímž prokázala, že je s nimi schopna bez 
problémů pracovat. Velmi oceňuji především propracovanou diskusi, která celou práci 
podtrhuje jak svým obsahem, tak i přiměřenou délkou. Jedná se o kvalitní práci, která 
přispívá ke zlepšení péče o pacienty. 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Podle jakých kritérií byla vybírána léčiva do teoretické části? 
 
2) Na straně 19 uvádíte následující: "Metaanalýza podle Leipzig et al. uvádí, že nejvyšší 
riziko představují antiarytmika třídy Ia. Podle studie Ham et al. je však riziko zvýšené u všech 
tříd." Znamená to tedy, že ve studii Ham et al. bylo toto riziko srovnatelné u všech antiarytmik 
a ve studii Leipzig et al. riziko antiarytmik I. třídy ostatní skupiny výrazně převišovalo? Nebo 
byla antiarytmika I. třídy jedinou rizikovou skupinou? Nesouvisí to spíše s tím, jaká léčiva obě 
studie sledovaly? 
 
3) Na straně 34 uvádíte, že se pády vyskytovaly nejčastěji v průběhu prvních 3 (20,7%) nebo 
6 (37,1 %) dní od počátku hospitalizace. V průběhu 6 dní znamená včetně prvních 3 dní 
nebo od 4. do 6. dne? 
 
4) Jak probíhala rešerše rizikových onemocnění pro vznik pádů? 
 
5) Jaký je rozdíl mezi pojmy Riziková účinná látka vzhledem k jiným okolnostem a Riziková 
účinná látka? 
 
6) Hodnoty uvedené v tabulkách 25 a 31 jsou naměřené před pádem nebo po pádu 
pacienta? 
 
7) O hodnotách krevního tlaku 120/80 v kazuistice 2 hovoříte jako o hypotenzi. Co Vás 
k tomuto tvrzení vede? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 19.09.19 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


