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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce Jany Vlčkové, zabývající se nežádoucími účinky antiresorpčních léčiv, je 

sepsána na 76 stranách včetně 2 dotazníkových příloh (19 tabulek, 4 grafy).  

K práci mám několik formálních připomínek: 

1/literatura se obvykle uvádí v textu v pořadí, ve kterém je následně uvedena v závěrečném seznamu 

literatury; pokud je řazena podle abecedy, uvádí se v textu odkaz na autora 

2/v oddílu literatura nejsou formálně správné knižní citace 

3/metodika - není úplně definována sledovaná populace (následně, ve výsledcích, je uvedeno, že byly 

vyřazeny ženy mladší 40 let) a není rovněž uvedeno, zda jsou sledovanou populací pouze ženy 

s postmenopauzální OP. 

4/ve výsledcích jsou části náležející k metodice (hodnocení bolesti str.41; výpočet prevalence SNJ -str.43 

atd.) 

6/v tabulkách 11,12,13; str.40;41;42 - je uvedeno…."s obtížemi způsobenými léky na osteoporózu" - 

sledovány byly ale subjektivně vnímané NJ. 

V souvislosti s uvedenou prací bych se ráda zeptala na následující:  

1/v cílech projektu je odhadnout míru lékové non-compliance, odpověď na tuto otázku jsem však 

v předložené práci nenašla 

2/v práci je počet konkomitantních léčiv uveden jako rizikový faktor incidence nežádoucích účinků: 

a/Jak se tento faktor ve farmakoepidemiologických studiích nazývá? 

b/Je to pouze počet dalších farmak, který mohl ovlivnit incidenci popsaných SNJ (kromě sledovaných a 

v práci hodnocených faktorů - věk, vzdělání atd.)? 

3/jakým způsobem byla vyhledána literatura ke sledované problematice? Autorka uvádí, že NJ pozorované u 

terapie raloxifenem nebylo možno srovnat s jinými studiemi, existuje však osmileté sledování raloxifenu - 

(Safety assessment of raloxifene over eight years in a clinical trial setting. Silvana Martino, Damon Disch, 

Sherie A Dowsett, Cheryl A Keech, John L Mershon. Current Medical Research and Opinion. Newbury: Sep 

2005. Vol. 21, Iss. 9; p. 1441 (12 pages)), které jsem ve srovnávaných studiích ani seznamu literatury 

nenašla. 
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