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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  nedostatečné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce se zabývá aktuálním tématem. Autorka se však 
nevyvarovala řady chyb. Cíle se podle mého názoru nepodařilo zcela splnit (problém 
shledávám už v dotazníku - až přiliš stručný). Autorce se podařilo až na výjimky zvládnout 
jazykovou stránku práce (např. CMP - cévní mozková příhoda, str. 7; popisek obrázku str. 
21). Výhrady mám k teoretické části (např. zdůvodnění opakovaného měření TK; nepřesnosti 
v terapii hypertenze, v preferovaných kombinacích), na vině je pravděpodobně volba použité 
literatury (Jak byla provedena rešerše?; aktuálnost; způsob citování).V metodice není přesně 
popsán způsob výběru pacientů (vs. název práce) a metodika hodnocení. Ve výsledcích se 
nachází nepřesnosti (obr.3-6,7,8), zaokrouhlovat doporučuji v této práci na 1 desetin. místo. 
Největší výtky se týkají diskuze: chybí srovnání s jinými pracemi; značný prostor je věnován 
kombinační terapii, chybí však podrobnější diskuze vhodnosti nalezených kombinací 
antihypertenziv; postrádám zdůvodnění, proč se liší podíl pacientů s kompenzovaným TK 
oproti jiným publikacím aj. 
 
Dotazy a připomínky: Uveďte, jak přesně bylo realizováno zařazení pacientů do studie? Kolik 
pacientů odmítlo spolupráci? Jakým způsobem byla hodnocena shoda/neshoda medikace se 
současnými doporučeními? Srovnejte Vaše výsledky alespoň s jednou zahraniční studií. 
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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