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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Eliáš Jméno: Martin Osobní číslo: 470431
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Název práce: Zhodnocení nákladové efektivity a užitečnosti u zdravotnického prostředku
Cacipliqu®

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.

25

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.

25

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.

20

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).

5

5. Celkový počet bodů 75

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

1. Víte k čemu slouží tzv. tornado diagram? Dokázal byste jej pro účel prezentace výsledků jednocestné analýzy
senzitivity vytvořit?

2. Jak se nazývá srovnání využité v prezentovaném modelu CEA a CUA a jakou má takovéto srovnání úroveň důkazů
dle evidence-based medicine?

3. 

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

Jedná se o poměrně rozsáhlou práci diplomanta, která pokrývá přehledně celou oblast zdravotně-ekonomického
hodnocení  zvoleného  zdravotnického  prostředku  v  ČR a  na  Slovensku.  Bohužel  v  této  oblasti  zdravotnických
technologií chybí přímá srovnání jednotlivých terapeutických postupů a většina důkazů má klinicky poměrně nízkou
úroveň evidence, což je dáno zejména současnými legislativními požadavky na výrobce.

Literární úvod je velice dobře a přehledně zpracován a naplňuje požadavky zadání DP. Obsahuje detailně popsanou
problematiku hojení ran a aktuálně dostupných terapeutických možností, dále pak požadavky na úhradu ZP v ČR a
na Slovensku, a příklady provedených HTA ze zahraničí. V metodice se zabývá následně použitou multikriteriální
analýzou, Markovovými modely, CEA a CUA. Cíle práce uvádí autor do části výsledků, což by dle obvyklých struktur
prací  zasloužilo  mít  samostatnou  kapitolu.  Pro  použité  analýzy  byl  zvolen  značně  kontroverzní  komparátor
Haberprot-P, jehož evidence je natolik nízká, že není registrován v žádné zemi EU, ač byl na Slovensku krátce
používán. Předpokládám, že k pozastavení používání došlo v průběhu zpracování DP a tuto zmínku nalezneme až v
diskusi předložené práce. Zpětně bych však očekávala, že tuto informaci student doplní i do teoretické části práce, z
níž nyní vyplývá, že je Haberprot-P na Slovensku aktuálně používán a hrazen. Rovněž pilotní studii s hodnoceným ZP
Cacipliq nelze považovat za kvalitní klinickou evidenci a model založený na pilotních datech 12 pacientů za validní.
Nicméně kvalitu důkazů nebylo možné ovlivnit, snad jen více diskutovat v příslušné kapitole, či zvolit alespoň pro ČR
GWC jako komparátora a doplnit výsledky CEA a CUA pro ČR.

Prezentace výsledků je vhodně zvolena formou tabulek, některé slovně vyjádřené popisky výsledků však nejsou
zcela přesné - zejména ICER, což je klíčová hodnota pro rozhodnutí o úhradě. Kromě výše uvedených dotazů bych při
ústní obhajobě navrhovala lépe popsat výsledky ve smyslu významu částky vypočítané v ICER / ICUR, neboť dle
mého názoru je interpretace v textu práce zavádějící.  Zároveň by měl být v CUA upřesněn výpočet rozdílu v
nákladech mezi Cacipliq a Haberprot-P a z toho vyplývající ICUR. Uvedená hodnota rozdílu (22 210 €), která se
opakuje v celé práci, je dle mého názoru chybná.

Velmi zajímavou částí předložené práce je vypracovaný MER ZP na Slovensku, v němž mimo již představené metody
přibyla analýza dopadu na rozpočet, kterou mohl student rovněž v teoretické části popsat, neboť se běžně využívá i
v ČR.

Dále mám několik připomínek ke struktuře práce, které vedly k nižšímu celkovému hodnocení. Uvádím v bodech:
- značné množství tabulek a minimum využití prezentace výsledků v grafech
- chyby v diakritice a skloňování; nepřesné výrazy - např. Slovenský institut pro kontrolu léčiv
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- citace sekundárních dat (zdrojů) místo primárních, tj. např. teoretické části obhájených diplomových či disertačních
prací použity místo původního zdroje, z něhož tyto citované práce čerpaly (např. citace 41 na str 31)
- chybějící citace v převzatém textu (např. v druhé polovině Úvodu DP chybí citace, v tabulce 3 chybí zdroj seznamu
preparátů v ČR, zmíněny doporučené postupy EWMA bez citace)
- chyba ve vzestupném číslování citací v úvodu části Metody a v úvodu části Výsledky
- citace 65 (seznam kategorizovaných ZP na Slovensku) na str. 66 pravděpodobně neobsahuje informace o morbiditě
a mortalitě pacientů s DM
- změna fontu od str. 81, dále návrat k původnímu na str. 86 a 88

Závěrem bych shrnula své hodnocení, v němž bych ráda vyzdvihla kvalitní zpracování teoretické části věnované jak
současným možnostem hojení ran, tak i metodice zdravotně-ekonomického hodnocení, rovněž i dobře popsané a
široké spektrum použitých analytickým metod a závěrečnou praktickou ukázku žádosti o úhradu ZP na Slovensku.
Výše  uvedené  výhrady,  převážně  technického  rázu,  vycházejí  pravděpodobně  zejména  nedostatečné  zpětné
kontroly již zpracovaného textu a nejedná se tak o neznalosti či neodbornost na straně studenta. Tyto nedostatky
však zbytečně ubírají na kvalitě jinak velmi dobře zpracovaného odborného textu a vedou ke sníženému hodnocení
předložené diplomové práce.

Jméno a příjmení: Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Organizace: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Kontaktní adresa:


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

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


