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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předkládaná práce je napsána přehledně a vyskytuje se v ní minimum pravopisných chyb. V 
práci velmi oceňuji, že byla popsána i metodika provedení rešeršní části práce. Na velmi 
dobré úrovni je zpracována celá teoretická část práce. Pouze bych ocenil, kdyby citované 
studie byly více kriticky hodnoceny. Výsledky v praktické části jsou prezentovány převážně 
formou tabulek. Jako dobrý nápad hodnotím přiložení dvou kazuistik. Na druhou stranu by 
bylo dobré tyto kazuistiky více rozpracovat. K práci je celkem rozsáhlá diskuze, která však 
místy opakuje věci z teoretické části a někdy zbytečně odbočuje dle mého názoru k věcem 
související s problematikou práce pouze okrajově. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
1) V úvodu práce je celá jedna strana bez citací literatury. Myslím si, že by bylo vhodné mít 
citace i zde. 
 
2) V tabulkách není třeba uvádět relativní četnost (pokud má být vůbec počítána z důvodů 
malých čísel) na dvě desetinná místa. Pro přehlednost a pro účely práce dostačuje jedno 
desetinné místo. 
 
3) Přehledněji uvádět kazuistiky, obzvláště farmakoterapii pacientů. 
 
Otázky 
 



1) Zamyslete se nad limitem studie č. 62. Co mohlo být také příčinou (bias) že u pacientů s 
kličkovými diuretiky bylo riziko pádu vyšší než u pacientů s thiazidovými diuretiky. 
 
2) Na straně 22 uvádíte, že krátkodobě působící opiody byly nejrizikovější z hlediska 
zlomenin následkem pádu u seniorů s artritidou. Mezi krátkodobě působícími opioidy máte 
vyjmenován i fentanyl. Výše však uvádíte, že byla hodnocena jeho transdermální forma. Je 
tato forma krátkodobě působící? 
 
3) Na více místech práce (např. str. 35 a 53) uvádíte, že nejpočetnější skupinou rizikových 
onemocnění u pacientů s pádem byly poruchy pohybového aparátu. Proč tomu tak 
pravděpodobně bylo? 
 
4) Mezi rizikovými léčivy pro pád uvádíte statiny nad 30 mg (např. str. 39). Platí ta dávka pro 
všechny statiny? Proč jsou statiny rizikové stran pádu? 
 
5) Proč řadíte klonazepam mezi anxiolytika? Na straně 40 jej uvádíte jako nejčastější použité 
anxiolytikum. Byl skutečně podáván v anxiolytické indikaci? 
 
6) Z jakého důvodu rozdělujete antidementiva na antiparkinsonika a ostatní (str. 41)? 
 
7) Čím si vysvětlujete, že žádné léčivo nebylo pacientům nasazeno nově (v posledních 7 
dnech? 
 
8) Patří escitalopram mezi typická léčiva navozující sedaci (str. 49)? Jaká léčiva jsou 
preferenční k léčbě deprese u seniorů? 
 
9) Prosím rozeberte obdobně, jako rozebíráte v kazuistice č. 1 dávku zolpidemu, i dávku 
escitalopramu a vhodnost podání klonazepamu. Diskutujte též postavení amiodaronu v léčbě 
seniorů a klinickou závažnost popisované LI amiodaron vs. simvastatin. 
 
10) Můžete na základě Vaší práce tvrdit, že nejvyšší riziko pádů je ve skupině 75 - 84 letých 
pacientů? 
 
11) V práci se z velké části zabýváte vhodností léčiv ve stáří. Necitujete však žádná kritéria, 
která by se danou problematikou zabývala. Znáte nějaká taková kritéria? 
  
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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