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Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce popisuje prevalenci bolesti a užívání opioidů ve dvou prostředích zdravotní 

péče (akutní a ambulantní) v České republice a analyzuje negativní důsledky spojené s užíváním opioidů 

v kombinovaných lékových režimech. 

 

Rigorózní práce je napsána na 110 stranách. Kromě úvodu a závěru je schematicky rozdělena na 

teoretickou, metodickou část, vlastní výsledky, diskuzi a závěr. Práci doplňuje seznam použité literatury v 

rozsahu 136 referencí, 24 tabulek, 7 grafů, 2 příloh a 2 diagramů.  

 

Celkově je rigorózní práce napsána srozumitelně a přehledně. Obzvláště jsem ocenila její velmi dobrou 

jazykovou i grafickou úroveň a rovněž schopnost autorky interpretovat a diskutovat výsledky své práce v 

kontextu zahraničních studií.  Výskyt pravopisných chyb či překlepů je minimální (př.: chybějící 

interpunkce v tabulce 3.4). Přesto mám pár doporučení a poznámek k práci, které rozhodně nečiní 

dosavadní dílo autorky méně kvalitní. V teoretické části mi chybí zmínka o nefarmakologických postupech 

ve zvládání bolesti, které jsou nedílnou součástí komplexní péče o pacienty trpících bolestí. V praktické 

části bych pak autorce doporučila v sekci výsledků uvádět velikosti souboru respondentů do záhlaví 

tabulky pro lepší přehlednost či uvádět názvy grafů pod samotnými grafy.  

 

Studentka prokázala, že je schopna vybrané téma výzkumně uchopit, výsledky popsat a diskutovat a 

současně si být vědoma limitů studie.  

 

Práce splňuje požadavky na rigorózní práce, a proto práci doporučuji k obhajobě. 

 

Dotazy: 

 

1. U kolika procent pacientů jste verifikovala data získaná standardizovaným rozhovorem také z lékových 

záznamů pacienta? 

2. Jakou roli by dle Vašeho názoru mělo hrát pohlaví v předepisování opioidů (s ohledem na vámi 

zmiňovanou meta-analýzu Averitt et al., 2019)? 

3. Můžete nám v rámci komplexní péče o pacienty s akutní či chronickou bolestí vyjmenovat také některé 

nefarmakologické postupy? 
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