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Popisná část posudku: 

Předložená práce je věnována problematice závažného, častého a zdravotnictví ekonomicky 

zatěžujícího onemocnění, jakým je osteoporóza. Práce má 63 stran, obsahuje všechny náležitosti. Má  

dobře formulované cíle i metodiku, včetně uvedení dotazníků v příloze. Závěry jsou jasně definovány. 

In extenso zahrnuje časopisecké publikované práce, včetně práce, s impact factorem, které nepochybně 

prošly kvalitním recensním řízením. Práce vychází z podpory významných grantových agentur GAUK 

a GAČR. 

 

 Hodnotící část posudku: 

 Práce se zabývá velmi významnou problematikou osteoporózy v primární péči a správně 

hodnotí, že pro léčbu osteoporózy je klíčové aktivní vyhledání nemocných. Odhaluje rozpory mezi 

dobrými znalostmi lékařů a jejich nízkou aktivitou v odesílání nemocných k léčbě.  

Práce je psána dobrým jazykem, neobsahuje překlepy ani věcné chyby. Dochází k závěrům, které jsou 

významně použitelné v praxi. 

 

1) Autorka prokázala, že se s danou problematikou důkladně seznámila a že se v ní velmi dobře 

orientuje.  

2) Zpracovala kvalitní rešerši odborné literatury, která se k dané problematice vztahuje. 

3) Práce obsahuje původní výsledky autorky.  

5) Výsledky své práce autorka publikovala v odborném tisku.  

 

 



Otázky a připomínky:  

1. Návratnost dotazníků je poměrně menší. Lišil soubor těch, kteří dotazník nevrátili a těch, kteří 

jej vrátili a může tato selekce ovlivnit výsledky? 

2. Proč nebyly do práce zahrnuty veškeré otázky z dotazníků? 

 

 

Závěr posudku: 

 Práce se zabývá problematikou, která je teoreticky i prakticky velmi důležitá. Zaměřuje se na 

aktuální problematiku role praktických lékařů i lékárníků v detekci a prevenci komplikací osteoporózy 

a dochází k pro praxi významným výsledkům.  

Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném absolvování doporučuji udělení vědecké 

hodnosti  Ph.D. v oboru  sociální a klinické farmacie.  
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