
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Šárky Blažkové „Management 

osteoporózy na úrovni primární péče v ČR“ 

 

Práce je předkládána k oponentuře v prosinci 2012. Byla vypracována na Farmaceutické 

fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Práce je koncipována jako soubor 

publikovaných prací (2 přehledné a 2 původní práce),  s předřazeným úvodem a cílem a 

s navazujícím komentářem a závěrem, souhrnem česky a anglicky, použitou literaturou a 

přílohami, to vše na 69 stranách. 

Cílem práce je podat stručný přehled o možnostech prevence a farmakoterapie 

osteoporózy pro lékaře a lékárníky, v praktické části pak bylo cílem práce kvalitativně a 

kvantitativně analyzovat aktivity praktických lékařů v managementu osteoporózy a získat 

podklady pro zvýšení jejich efektivity. 

Zvolené metody jsou přiměřené cílům práce. Praktická část byla realizována jako 

průřezová observační studie formou dotazníkového šetření u náhodně vybraného vzorku 1500 

praktických lékařů. Dotazník obsahoval celkem 24 otázek a byl zaměřen na demografické 

údaje, vnímání významu praktického lékaře v boji proti osteoporóze, metody identifikace 

rizikových pacientů, znalosti a zdroje informací, bariéry v managementu osteoporózy.  

Výsledky práce hodnotí návratnost dotazníků, důvody vzniku podezření na 

osteoporózu v ambulanci praktického lékaře a realizované akce při podezření na přítomnost 

osteoporózy. Ačkoliv praktičtí lékaři nejsou oprávněni předepisovat antiosteoporotickou 

terapii, jejich role v managementu osteoporózy není zanedbatelná a zahrnuje řadu možností, 

které uchazečka v práci hodnotí. Na výsledky pohlíží uchazečka realisticky a přiměřeně 

kriticky.  

Výstupem disertační práce jsou poznatky, jaká opatření jsou vhodná a proveditelná pro 

zlepšení managementu osteoporózy v ČR na úrovni praktického lékaře (zejména programy na 

zvýšení znalostí a vnímání důležitosti role praktického lékaře v managementu osteoporózy a 

zvážení uvolnění preskripce  antiosteoporotických léků a úpravu finančních limitů). Výsledky 

jsou dobře a přehledně prezentovány, publikované práce jsou s ohledem na vývoj v oblasti 

terapie a managementu opatřeny  aktuálním doplňkem. Uchazečka hodnotí situaci v ČR i 

s ohledem na situaci v jiných vybraných zemích. 

Předložená práce, její námět, řešení i výsledky splňují nároky na disertační práci. Je 

zřejmé, že autorka je s řešenou problematikou dostatečně seznámena. Uchazečka prokázala, 

že pracuje s odbornou literaturou, většina citovaných prací jsou práce recentní.  

 



Na uchazečku mám následující dotazy: 

1) které konkrétní antiosteoporotické léky by navrhovala uvolnit pro předepisování  

     praktickým lékařem 

2) konkretizujte prosím představu počinů (akcí) zaměřených na edukaci praktických  

     lékařů  

 

Závěr: Předložená disertační práce je dobře koncipovaná, přehledná a poskytuje validní 

informace ze zkoumané oblasti. Doporučuji tuto práci k obhajobě a k udělení titulu Ph.D. 

Mgr. Šárce Blažkové. 

 

 

doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.   V Hradci Králové dne 23.12.2012 

 

 

 

 


