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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Turková Jméno: Eliška Osobní číslo: 503743
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Název práce: Analýza nákladovosti léčby pacientů s diabetes mellitus 2. typu antidiabetickou
léčbou SGLT2i a GLP1a

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
bodů

1. Splnění  cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

Každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci. Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno
maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, se hodnocení
odpovídajícím způsobem snižuje. Uvedení cíle v úvodu práce je povinné.

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 30)*

Oponent posuzuje relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných poznatků.
Pokud převažuje doslovné převzetí textů, snižuje oponent hodnocení až o 15 bodů (přirozeně za předpokladu dodržení
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických poznatků, literatury
a zdrojů.

30

3. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického zpracování a
závěrů práce. (0 – 30)*

Maximální počet bodů lze udělit práci, která má praktický význam pro konkrétní organizaci a která je v ní realizovatelná.
Rovněž práce, která má význam pro obohacení teoretických poznatků, může být ohodnocena maximálním počtem bodů.
Tento aspekt posuzuje oponent zejména z hlediska vhodnosti k publikování. Za drobné metodologické nedostatky se
hodnocení snižuje až o 5 bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný
metodologický přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k
závěrům. Celkem 30 bodů za velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších aktivit  jako je účast na vědecko-
výzkumném projektu či grantu, aktivní účast na tvorbě publikací, patentů či užitných vzorů.

30

4. Formální náležitosti a úprava diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu, grafy, tabulky,
citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

Oponent hodnotí formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. formátování textu,
struktury  práce,  seznamu použité  literatury,  vybavenosti  diplomové práce  grafy  a  tabulkami,  způsobu citování.  Za
nedodržení jednotlivých pravidel snižuje maximální hodnocení o 2 body za každý nerespektovaný atribut. Rovněž za
výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se
měla objevovat pouze standardní odborná terminologie a to zejména v českém jazyce (je třeba hodnotit  schopnost
vyjadřovat se technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování –
2 body), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a vše je čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a
ISO690-2 (2 body).
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5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.
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III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Hlavním sledovaným parametrem efektu HbA1c (glykovaný hemoglobin). Co přesně tento parametr měří (tj. rozdíl
oproti glykémii, mmol/mol čeho a o jak dlouhém období vypovídá)?

2. Jakým způsobem byli randomizováni pacienti, jejichž data byla zahrnuta do studie?

3. U výsledků PSA pro HbA1c i BMI uvádíte dvě průměrné hodnoty pro ICER. Můžete vysvětlit, co znamenají?

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Práce se zabývá aktuálním tématem. Vzhledem k neexistujícím studiím v ČR se i lékaři ve velkých centrech potýkají
s  nejistotou  ohledně  možných  pozitivních  efektů  léčby  pomocí  moderních  antidiabetik  a  jejich  nasazením  u
konkrétních pacientů. V menších nemocnicích je pak tato léčba nasazována velmi pomalu. Práce tak může pomoci
toto rozhodování usnadnit a její výsledky mohou být rychle implementovány v ambulancích, kde probíhal sběr dat.
Po odborné stránce je práce velmi dobře zpracována a je škoda, že období Covid-19 zkreslilo některé vstupy a ty tak
nemohou být použity, i když byly sesbírány.
Bodové srážky jsou tak pouze za formální náležitosti zpracování, konkrétně:

Nekonsistentní používání některých zkratek - DM2 vs DM 2.typu vs diabetes mellitus 2. typu, americký dolar (USD)
vs CZK vs euro vs libra vs Kč.

Údaje o nákladech jsou někdy udávány s mezerou mezi tisíci, někdy bez mezery mezi tisíci a někdy s desetinnou
tečkou.

U obrázku 6, 7, 8 a 9 chybí u popisu os měřené jednotky (Je zde uvedeno pouze rozdíl efektu a rozdíl nákladů)

V diskuzi jsou reference na odbornou literaturu citovány formou "Autor (rok)", zatímco v předchozích částech práce
formou ("Číslo dle výskytu"). V pdf práce chybí reference (38) a (39)

Jméno a příjmení: Ing. Jan Žigmond
Organizace: CEEOR
Kontaktní adresa:


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


