
Posudek na diplomovou práci
Marie Lesáková: Vliv vedlejších účinků při podávání COP AXONE na

kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou

Volba tématu:
Toto téma je velice aktuální. Je třeba si uvědomit, že SCLEROSIS MULTlPLEXje
nejčastějším onemocněním mladých lidí. Nemoc propukne u většiny pacientů ve věku 20-40
let života. Studentka se rozhodla zabývat přípravkem Copaxone a vlivem vedlejších účinků na
kvalitu života pacientů s RS. Objasňuje význam center pro RS, která jsou zřizována jako
specializovaná pracoviště v rámci zdravotnického zařízení - nejlépe při nemocnici fakultního
typu. Správně autorka vyzdvihuje možnost účelného soustředění prostředků ke klinické a
výzkumné činnosti. V teoretické části mě zaujala a obohatila ta část práce, která je věnována
ošetřovatelské péči během hospitalizace.

Empirická část:
Výzkumný problém byl zcelajasně formulován. Výzkum probíhal ve třech centrech pro RS
(FN RK, FN Královské Vinohrady a v Centru pro RS při Krajské nemocnici v Pardubicích).
Pro výzkum byl použit dotazník, který se skládal ze tří částí. Celkem bylo rozdáno 130
dotazníků, vrátily se 102 vyplněné dotazníky (78,5%). Vzorek respondentů považuji za
dostatečný.

Prezentace výsledků:
Data byla statisticky zpracována. Číselné výsledky jsou uváděny procentuálně nebo jako
počet osob. Pro názornost byly použity grafy a tabulky.

Závěry práce:
Závěry práce j sou velice přehledně zpracovány. Velice kladně hodnotím i empatii, s kterou
byl celý výzkum prováděn. Domnívám se, že výbornou kvalitu této práce ovlivnila i osobní
zkušenost autorky (nemoc kamarádky). V závěru se autorka zamýšlí nejen nad přítomností,
ale i nad budoucností nemocných s RS - "v současné době probíhají větší klinické zkoušky
s orální aplikací Copaxonu".

Literatura:
Autorka zvládla práci s literaturou, citace jsou v textu správně značeny, nechybí informace
z internetových stránek. Je uveden seznam použité literatury a seznam zkratek.
Přílohy jsou srozumitelně řazeny, popsány. Výbornáje i kvalita fotodokumentace.

Práce je zpracována na vysoké úrovni, v mnohém mě obohatila. Doporučovala bych autorce
publikovat svoje výsledky v některém z odborných časopisů a seznámit kolegyně s prací na
seminářích, kongresech apod.

Otázky:
1. Jaká pozitiva vidíte v používání autoinjektoru?



2. Jaká pozitiva vidíte ve zřizování center pro nemocné s dg. SCLEROSIS
MULTIPLEX?

Klasifikace bakalářské práce:
možnosti: výborně

velmi dobře
dobře
práce nesplňuje požadavky, je třeba ji přepracovat
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