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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Mgr Barbory Růžkové se zabývá aktuální a  prakticky důležitou problematikou názorů 

seniorů k samoléčení analgetiky, zvláště ibuprofenem. Autorka si sama zvolila téma práce, pracovala  

s velkým zaujetím a podařilo se jí pomocí rozsáhlého dotazníkového průzkumu zjistit velké množství 

zajímavých informací. Práce je napsána na 78 stránkách, obsahuje 23 tabulek a 21 grafů, použitá literatura 

zahrnuje 59 citací našich i zahraničních autorů. Je napsána srozumitelně, domnívám se ovšem, že mohla 

být podána  o něco stručněji a přehledněji. Grafická úprava je velmi pěkná.  

 

K práci nemám výhrady zásadního charakteru,  pouze poznámky a drobné připomínky: 

- abstrakt: nebylo by vhodnější  uvedený pojem: léky na ředění krve dát do uvozovek "léky na ředění krve"?  

- str.13 k interakci ibuprofen a ACEI:  … Mechanizmus interakce zahrnuje útlum ACE, nikoliv ACEI jak je 

uvedeno. I na jiných místech práce jsou občasné překlepy, jejich frekvence však není velká. 

- str. 16 není mi srozumitelný údaj:  podáváním ibuprofenu k nízkomoelekulárnímu heparinu může dojít k 

dlouhodobé či permanentní paralýze. 

- Ve výsledkové části  grafy poskytují tytéž informace jako tabulky. Toto "zdvojení" je sice graficky pěkné, 

ale zbytečné.  Když už autorka chtěla zobrazit  graf a tabulku, mohla v tabulce rozepsat údaje, které 

spadaly do odpovědi jiné, např. tabulka 12 kolonka jiná (32 odpovědí): senior si léky nekupuje - (8 

odpovědí); sestra - (24 odpovědí). Bylo by to přehledné a  umožnilo by to rychlejší orientaci při čtení práce. 

- Po formální stránce největší slabinou práce jsou citace, které jsou nejednotné,  v řadě z nich jsou údaje 

zbytečné, ale hlavně některé jsou nekompletní, nejednoznačné, chybí  např. název časopisu (15,18), volum, 

stránky (19), rok vydání (7), místo vydání (11) a další.    

 

Dotazy: 

- Jaké je zhruba riziko úmrtí na krvácení do GIT v důsledku podávání NSA? 

- Jaké je riziko gastropatie z NSA  u ibuprofenu v porovnání s dalšími neselektivními NSA? 

- Uveďte souhrnně, jaké jsou rizikové faktory pro vznik gastropatie z NSA. (V rigorózní práce jsou zmíněny 

roztroušeně na různých místech práce). 

- Jaké jsou zásady prevence gastropatie z NSA? 

- Srovnejte vhodnost užití ibuprofenu a paracetamolu u seniorů. 

 

Závěr: Předložená práce splňuje požadavky na rigorózní práce kladené a  proto  ji doporučuji k obhajobě. 
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