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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Autorka se ve své obsáhlé práci zabývá aktuálně velmi diskutovanou problematikou lékových 
problémů v geriatrii. Teoretická část představuje problematiku polékových hospitalizací  
v geriatrii. Praktická část práce má za cíl popis prevalence a identifikaci nejčastějších skupin 
léků, které pravděpodobně vedly k hospitalizaci geriatrických pacientů na základě 
šestiměsíčního retrospektivního hodnocení 200 hospitalizací na geriatrickém oddělení FN 
Hradec Králové.  
Výsledky a závěr práce jsou plně v souladu s vytyčenými cíly. Autorka se problematiky 
zhostila výborně, v teoretické části prokázala velmi dobré rešeršní dovednosti. Výsledky jsou 
graficky velmi přehledně a jasně prezentovány, včetně jejich kritického zhodnocení  
a nastínění limitů v teoretické i praktické části diskuze.  
 
Hodnocení pravopisu a gramaticku správnost slovensky psaného textu bohužel nemohu 
fundovaně posoudit, nicméně předkládám několik všeobecných formálních připomínek 
k předloženému textu: 
- v textu je chybné číslování v teoretické části kapitoly 2, podkapitoly 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3  
se opakují, jak v obsahové části, tak v samotné kapitole (viz str. 15 a 16) 
- v Tab 3 a 4 chybně uvedená citace (má být citován zdroj č. 1 namísto citované 10). V Tab 4 
navíc u kódu C 8.1 (str. 18) chybí úplný text (v originále "inappropriate outcome monitoring 
(incl. TDM)"  



- chybné zalamování řádku napříč celou prací, v textu se vyskytují předložky a spojky na 
koncích řádků  
-uživání spojovníku namísto pomlčky u číselného rozsahu (např. str.19) 
- v Grafu 5 chyba v popisu ("potrnciálne"), v Tab. 6 "Granaský" namísto Granadský, str. 59 " 
vyššiu prevaleniu" (prevalenciu) 
- nekonzistentní užití mezerníků mezi číslicí a jednotkou, číslicí a procenty (str. 34), nemá být 
mezerník mezi číslicí a výrazem "krát" (str. 36). 
- studie Page 2000 (citace 105) na str. 39 neodpovídá uvedenému zdroji. Tato citace chybí 
v uvedených zdrojích úplně: Page J, Henry D (2000). Consumption of NSAIDs and the 
development of congestive heart failure in elderly patients: an underrecognized public health 
problem. Arch Intern Med, 160: 777-784   
- v seznamu zkratek je vhodné užít velká písmena u názvu organizace PCNE 
(Pharmaceutical Care Network Europe), některé zkratky jsou zavedeny, nicméně chybí 
v seznamu zkratek jako např. DTP, PCI, ASHP, ICD 
- způsob citace u všech využitých knižních zdrojů (např. citace č. 34, 45, 56 atd.): pořadí 
vydání publikace, chybí ISBN, počet stran publikace 
 - citace 45 je z terciárního zdroje, Beersova kritéria z roku 2015 vhodné citovat např. takto: 
Fick, Semla et al. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially 
Inappropriate Medication Use in Older Adults,  American Geriatrics Society 2015 Beers 
Criteria Update Expert Panel. J Am Geriatr Soc. 2015 Nov;63(11):2227-46. doi: 
10.1111/jgs.13702. Tento odkaz bylo vhodné uvést i u Příloh 1 až 5  
 
 
Předkládanou experimentální práci jsem měla možnost shlédnout jako prezentaci během 
XXVI. Studentské vědecké konference. Vysoce hodnotím obsah, zpracování, kritickou 
diskuzi jakož i excelentní prezentační dovednosti v anglickém jazyce.  
 
Dotazy a připomínky:  
1. Dle holandské metaanalýzy Beijer et al, 2002 je 4x vyšší riziko polékových hospitalizací  
u pacientů nad 65 let, přičemž na 88 % je preventabilních. Existuje u nás dostatek 
dostupných zdrojů a doporučených postupů pro bezpečnější předepisování a management 
farmakoterapie u geriatrických pacientů?  
 
2. Proč tato studie nebyla designem prospektivní? Jaké jsou nevýhody retrospektivního 
designu u provedené studie? 
 
3. K určení, zda byla v souboru 200 hospitalizací geriatrických pacientů hospitalizace 
následkem DRP, bylo využito odborného posudku klinického farmaceuta a ošetřujícího 
lékaře. Byl vždy konsenzus? Jaká je míra nadhodnocení či podhodnocení v této 
experimentální studii? 
 
4. Suboptimální efekt léčiva stál za čtyřmi hospitalizacemi ve studoveném souboru, ve všech 
případech se jednalo o perorální antidabetika a analoga inzulínu. Jaká jiná léčiva se 
očekávala jako důvod hospitalizace následkem nedostatečného účinku léčiva u geriatrických 
pacientů přijatých na gerontometabolickém oddělení? 
 
5. Na jakém míste v našem systému zdravotnictví by bylo nejefektivnější vykonávat roli 
klinického farmaceuta, který by skutečně mohl pomoci minimalizovat polékové hospitalizace  
u geriatrických pacientů? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 1.6.2018 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  



 


