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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Rešeršní práce se zabývá aktuálním tématem léčby 
osteoartrózy se zaměřením na léčbu farmakologickou, kdy porovnává dostupné národní a 
mezinárodní doporučené postupy zabývající se touto problematikou. Práce je napsána 
přehledně a čtivě, jazykovou úroveň však nejsem schopen posoudit. V práci se nachází 
přiměřené množství pravopisných chyb a překlepů Z častějších např. psaní tečky místo 
desetinné čárky, či používání pomlček. Nestandartní je také číslování citací, které není dle 
prvního výskytu v textu. Např. na str. 10, což je první strana práce, jsou citace s číslem 123 a 
124. Pro přehlednost by bylo vhodné psát čísla do deseti slovně a ne čísly, věty jsou pak 
hůře čitelné, např. str. 26. Přehledové tabulky (č. 1 a č. 2) by byly přehlednější, kdyby byly 
orientovány na šířku stránky. Naopak velmi oceňuji uvedení metodiky hlednání 
v informačních zdrojích. 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Jakou odbornost zastupují „fyziatri“, jak zmiňujete na str. 21? 
2) Doporučený postup ACR má pouze národní charakter? Podle jakých kritérií se to 
posuzuje? 
3) Které látky uvádějí jednotlivé doporučené postupy mezi SYSADOA? 
4) Zabývají se jednotlivé doporučené postupy tím, které silné opioidy by byly vhodné pro 
farmakoterapii bolesti u osteoartrózy u seniorů? Pokud ne, které by to byly dle vašeho 
názoru v podmínkách ČR? 
5) Je selektivity ke COX-2 hlavní podmínkou kardiotoxicity NSAIDs? 
 



Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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