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Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části: výborná   

b) Náročnost použitých metod: velmi dobrá   

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost): velmi dobré   

d) Kvalita získaných experimentálních dat: velmi dobrá   

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost): velmi dobré    

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy: velmi dobré   

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků: výborná     

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů: výborná   

i) Splnění cílů práce: výborné    

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů: výborné   

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň): výborná   

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): výborná   

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Jak název napovídá, práce se zabývala analgetiky 
zejména nesteroidními antiflogistiky (NSAID) a hlavním cílem bylo zmapovat postoje a 
zkušenosti seniorů se samoléčením pomocí NSAID. 
V teoretické části jsou zpracovány lékové problémy NSAID se zaměřením na nežádoucí 
účinky a lékové interakce. Pozitivně hodnotím využití informačních zdrojů včetně několika 
meta-analýz a uvedení výsledků mnoha studií, které se zabývaly různými riziky spojenými 
s užíváním NSAID. Jen použitá terminologie při interpretaci výsledků studií je místy 
nepřesná. Celkově je teoretická část přehledná a čtivá. Mohla být doplněna i o určité sociální 
či právní aspekty samoléčby na Ukrajině a vysvětlení systému péče a odlišností proti ČR 
(např. odlišné spektrum OTC přípravků na bolest, dle výsledků jsou na Ukrajině jako OTC 
dostupné i přípravky s fenobarbitalem). Řada těchto souvislostí je vysvětlena v diskuzi. 
Experimentální část práce představuje dotazníkové šetření u seniorů ve městě Charkov. 
Z praktické části vyplývá, že práce byla součástí širšího výzkumu, který byl prováděn nejen 



na Ukrajině, ale i v České republice a na Slovensku. Šetření bylo prováděno v domovech 
důchodců, ve zdravotnických zařizeních i mimo ně. Původní design studie byl 
pravděpodobně trochu odlišný a oslovení širší populace proběhlo až z důvodu malého počtu 
respondentů. Průběh studie zřejmě komplikoval fakt, že ze 17 oslovených domovů pro 
seniory souhlasily se spoluprací pouze dva.  Senioři byli mimo jiné dotazováni, zda trpí 
bolestí a na lokalizaci bolesti a jaké přípravky užívají. Z hlediska OTC přípravků byl dotazník 
dále zaměřen na ibuprofen. V tabulkách by bylo vhodnější uvést výsledky též 
v procentuálním vyjádření (jen některé tabulky tento údaj uvádějí). Nicméně, někde jsou % 
uvedena v textu, ne však vždy. Prezentování výsledků v tabulkách je tak nejednotné. 
V tabulce č. 12 mohl být obsah účinných látek uveden u všech přípravků. V diskuzi je řada 
demografických údajů, které jsou značně zastaralé (např. z roku 1989). Limity práce nejsou 
dostatečně diskutovány. U abstraktu chybí závěr. 
Přes všechny nedostatky práce přináší určitý pohled na znalosti, postoje a zkušenosti 
seniorů se samoléčbou bolesti a zejména hojně užívaným ibuprofenem. Přes 70 % seniorů 
při léčbě bolesti zvolilo samoléčbu a je zde patrná poměrně významná role lékárníka. Zdá 
se, že senioři samoléčbu hojně využívají, nicméně více než 80 % uvádí, že při výdeji 
ibuprofenu nedostali žádnou informaci. Znalosti o ibuprofenu byly nízké.   
 
Dotazy a připomínky:    
1.  Jakým způsobem byl proveden náhodný výběr respondentů a posouzena jejich 
schopnost zodpovědět dotazník? 
2. Jaká byla návratnost dotazníků v domovech pro seniory? 
3. Můžete stručně popsat systém péče na Ukrajině? Jsou zde nějaké aspekty (dostupnost, 
cena apod.), které by mohly mít významný vliv na postoje seniorů k samoléčbě? 
 
 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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