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Posudek oponenta

Posuzovaná diplomová práce řešeršního charakteru shrnuje současný stav poznání v oblasti farmakoterapie
venerických chorob. Práce je zaměřena nejen na klasická venerická onemocnění, ale i na další infekce
přenášené převážně sexuálním stykem. Cílem práce bylo, vedle charakterizace jednotlivých chorob a jejich
příznaků a diagnostiky, podat přehled léčebných alternativ používaných dnes v terapii.
Práce je rozdělena do čtyř oddílů, které se postupně zabývají jednotlivými pohlavně šířenými chorobami,
přehledem užívaných léčiv pro tuto oblast, metodami boje proti pohlavním chorobám a aktuální
problematikou v oblasti sexuálně přenosných chorob a jejich léčbě.
V textu práce uváděné odkazy na literární zdroje jsou uváděny adekvátním způsobem, seznam použité
literatury je připojen v závěru práce. Autorka vycházela především z česky psané literatury, jeden z použitých
pramenů je v angličtině. Celková grafická a jazyková úprava diplomové práce je na velmi vysoké úrovni.
K předložené diplomové práci mám několik dotazů a poznámek:
1. V seznamu zkratek není uvedena zkratka STD, uváděná např. na str. 74. Je sice vysvětlena na začátku
práce, ale měla by být zahrnuta i do tohoto seznamu.
2. Proč je systematicky užíván termín "syphilis", který odpovídá anglickému jazyku? Běžně je používána
česká verze "syfilis".
3. Na str. 30 je uveden nadpis "Lokální léčba imidazolovými preparáty", týkající se léčby mykotických
onemocnění. V přehledu pod tímto nadpisem jsou ovšem uvedena i antimykotika z jiných chemických skupin.
4. Na str. 43 uvádíte, že není možné kombinovat některé inhibitory reverzní transkriptázy, které se používají
pro léčbu AIDS, a jiné ano? Můžete tuto skutečnost blíže vysvětlit?
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diplomantkou je uspořádán velmi přehledně a lze jej pokládat za dobře srozumitelný. Čtenáři tak může
poskytnout velmi cennou a kompaktní informaci o možnostech léčby sexuálně přenosných onemocnění u
nás i ve světě. Předložená diplomová práce splnila vytyčené cíle a odpovídá nárokům, které jsou kladeny na
tento typ odborného sdělení, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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