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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Osteoporóza skeletu je enormě rozšířené onemocnění, mluvíme o pandemii choroby. 
K dispozici máme kompletní  nabídku  vyšetření vedoucí k diagnóze a také učinné léky, které 
snižují riziko zlomenin a s tím spojené komplikce. Když si uvědomíme, že s osteoporózou a 
následky je spojena vyšší mortalita, musíme tuto chorobu považovat za velmi závažnou. 
Z totoho pohledu předkládaná práce mapuje situaci v denní klinické praxi. Poskytuje zpětnou 
vazbu z denní praxe, což je enormě cenná informace. Diplomantka velmi přesně pochopila 
zadání práce a v průběhu  činnosti se aktivně podílela nápady na vylepšení práce a jejích 
sledovaných parametrů. Výsledky práce jsou vskutku alarmující a ukazují na selhání v systému 
poskytované péče. Tyto závěry je nutné publikovat aby  posloužily jako zpětná vazba nejenom 
odborné obci ale i odborné společnosti při jednání s plátci poskytované péče. Studentka byla 
vskutku aktivní a pracovala samostatně. Využívala pravidelně společné konzultace. Na závěr 
konstatuji, že jsem velmi spokojený s přístupem a aktivitou v průběhu práce.  
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