
  

O P O N E N T S K Ý      P O S U D E K 

 

na dizertační práci: 

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA SPOTŘEBY HYPOLIPIDEMIK 

kterou předkládá PharmDr. Robert Bartas, MBA 

   

   Předloženou dizertační práci jsem prostudoval a podávám o ní následující oponentský posudek: 

     Práce představuje elaborát v rozsahu 80 stran textu, 114 tabulek, 23 obrázků a grafů a více, než 200 citací, 

které jsou v přímém vztahu k tématu předložené práce.  

1. Aktuálnost zvoleného tématu 

    Hypolipidemická preventivní léčba je jednou z nejpřínosnějších terapeutických metod v kardiologii, která je 

v současné odborné literatuře široce diskutována. Ucelený pohled autora na tuto problematiku potvrzuje, že 

předložená disertační práce je aktuální a ze zdravotnického i společenského hlediska velmi důležitá. 

2. Zvolené metody dizertace 

    Metodou práce byla studie typu Drug Utilization Review. Jako zdroj dat byly použity databáze zdravotní 

pojišťovny a celostátní údaje původem ze SÚKL. Konstatuji, že celková metodologická struktura disertační 

práce vyhovuje řešení zvoleného problému. Nicméně je škoda, že databáze zdravotní pojišťovny nebyly použity 

k rozšíření záběru práce i mimo pouhý popis spotřeby (kromě porovnání rozdílů mezi pohlavími). Naopak 

přínosem je použití inflačního denominátoru ve vyjádření spotřeby ve finančních nákladech.  

3. Výsledky disertace 

     Předložená dizertační práce má velmi dobrou úroveň teoretické části, která je obsažná a dobře zpracovaná. 

Praktická část je rozsáhlá svým tabulkovým aparátem, nicméně metodická a výsledková část textu je velmi 

stručná. 

4. Význam pro společenskou praxi a další rozvoj vědy 

     Autor řešil významnou otázku spotřeby hypolipidemik; porovnával spotřebu ve vybraném regionu 

s celostátními údaji. Na vysoké úrovni je zpracování finančních údajů. Za zajímavý považuji výzkum rozdílů 

mezi pohlavími ve spotřebě těchto léčiv.  

5. Připomínky oponenta 

Připomínky mám především k diskusi, kterou považuji za příliš stručnou, i v porovnání s rozsahem 

výsledkové části a množství údajů, uvedených v tabulkách. V tabulkové části pak popisky jednotlivých tabulek 

většinou neuvádějí původ dat v tabulce uvedených, což ztěžuje rychlou orientaci v tabulkovém aparátu. 

6. Závěr 

    Po pečlivém zvážení konstatuji, že PharmDr. Robert Bartas, MBA ve své disertační práci prokázal 

v dostatečném rozsahu, že umí vědecky pracovat, tj. definovat závažný zdravotnicko-společenský 

problém, racionálně si vymezit cíle studia, teoreticky i metodicky řešenou problematiku zvládnout a určit 

význam výsledků pro další poznání v teorii i v praxi. Z těchto důvodů navrhuji, aby mu byl udělen titul 

Philosophiae doctor, Ph.D. 

 

 

 

V Olomouci dne 10. 6. 2013     Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. 

 


