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Práce je: experimentální
a) Cíl práce je: zcela splněn
b) Jazyková a grafická úroveň: výborná
c) Zpracování teoretické části: výborné
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: Předložená práce se zabývá spotřebou duálních
antidepresiv v České republice. Práce je napsána čtivou formou. Autorka se však
nevyvarovala některých formálních a pravopisných chyb (např. chybějící čárky před "jako").
Seznam zkratek doporučuji umístit na začátek práce. V tabulce 10 je chybný poslední řádek.
K práci mám tyto zásadní připomínky:
Postrádám srovnání spotřeb duálních antidepresiv se zahraničím.
Ne všechny uvedené indikace antidepresiv jsou v ČR používány (např. profylaxe migrény).
V diskuzi nejsou dostatečným způsobem podložena uvedená tvrzení např. tvrzení týkající se
vlivu jiných indikací na spotřeby duálních antidepresiv.
Závěr práce bych doporučil s ohledem vytyčené cíle formulovat poněkud odlišně.
Dotazy a připomínky:
Otázky:
1. Hrozí syndrom z vysazení u všech antidepresiv ze skupiny SSRI?
2. Popište stručně efekt diskutovaných duálních antidepresiv na kardiovaskulární systém.
3. Srovnejte spotřeby duálních antidepresiv alespoň se dvěma zahraničními pracemi.
4. Jak se v praxi postupuje a jaká rizika přináší použití použítí léčivých přípravků v režimu
off-label.
5. Vyberte si jedno z analyzovaných antidepresiv a pokuste se podložit tvrzení o vlivu
indikace na spotřebu antidepresiva konkrétními fakty.
Celkové hodnocení, práce je: výborná, k obhajobě: doporučuji
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