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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce s názvem Analýza lékových problémů v lůžkovém zdravotnickém zařízení II byla 

vypracována na Katedře sociální a klinické farmacie ve spolupráci s konzultantem PharmDr. Martinem 

Dosedělem, PhD. Sběr dat byl proveden v rámci lékového auditu zdravotnické dokumentace pacientů 

Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku. 

 

Rigorózantka ve své studii analyzovala z dokumentace pacientů kromě podávaných léčit také osobní a 

rodinnou anamnézu a laboratorní a fyziologické parametry. Lékové problémy (angl. drug-related problems) 

byly klasifikovány podle Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) a následně statisticky vyhodnoceny. 

Celkem rigorózantka pracovala s dokumentací 115 pacientů. 

 

Práce je velmi dobře a svědomitě napsaná bez překlepů a chyb, obsahuje všechny náležitosti pro tento typ 

vědecké kvalifikační práce. V práci jsou rovněž uvedeny některé lékové interakce v tomto ZZ a 4 zajímavé a 

dobře zvládnuté kazuistiky. Výsledky jsou velmi zajímavé a podmětné. Interpretace zjištěných lékových 

problémů značí výbornou znalost klinické farmacie a farmakoterapie. 

 

K práci nemám žádné významnější připomínky, snad jen zvážit anglický výraz timing. 

 

K adeptce mám následující dotazy: 

1. V kapitole 3.5.1. uvádíte vybrané studie. Jakým klíčem jste tyto studie a metaanalýzy volila? Mají 

vztah k vaší studii? Čím si jsou podobné nebo naopak odlišné? 

2. Existují podobné studie v zahraničí z podobných ZZ? 

3. Jaká byla četnost DRP mezi dětmi, mladšími pacienty a seniory ve vaší studii? 

4. Proč se nezlepšil (snížil) počet DRP od roku 2012, kdy se ve stejném zařízení dělala první studie 

tohoto druhu? 

 

Práce je velmi kvalitní po teoretické i odborné úrovni, práci doporučuji k obhajobě a po jejím obhájení 

navrhuji udělení titulu PharmDr. 

Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. 
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