
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce: Sledování preskripce anticholinergních léčiv u 
seniorů domácí péče      

Jméno studenta, studentky: Kateřina Hnátková   
Jméno vedoucího diplomové práce: PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. 

 
     

I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomová práce studentky Kateřiny Hnátkové zpracovává velmi aktuální a v odborné literatuře dosud 

opomíjenou problematiku anticholinergních vlastností léčiv s nově prokázanou anticholinergní aktivitou. 

Zaměřuje se na hodnocení informací o anticholinergních nežádoucích účincích uváděných u registrovaných 

léčivých přípravků s obsahem těchto léčiv a na míru jejich preskripce v populaci seniorů. 

 

V teoretické části diplomové práce studentka uceleně shrnula poznatky týkající se anatomie, fyziologie a 

farmakologie parasympatického nervového systému, specifické rysy geriatrické preskripce a poznatky o vyšší 

vnímavosti stárnoucího organismu k anticholinergním nežádoucím účinkům léčiv. Praktická část se zabývá 

hodnocením informací o anticholinergních nežádoucích účincích léčiv, které jsou dostupné v informační 

databázi AISLP, a hodnotí dále míru preskripce těchto léčiv a jejich kombinací v populaci seniorů domácí 

péče. V našich podmínkách se jedná o první výzkumnou práci, která se touto problematikou zabývá.  

 

Vlastní práce studentky si vyžádala velké úsilí, jak při hodnocení informačních zdrojů (hodnoceny byly 

všechny hlavní články, příbalové letáky a souhrnné údaje o přípravku databáze AISLP), tak při 

farmakoepidemiologické analýze. Studentka vypracovala diplomovou práci kvalitně a dodržela všechny 

náležitosti kladené na tento typ odborných prací. K problematice nastudovala velké množství primárních, 

sekundárních i terciárních informačních zdrojů. 

 

Kateřina Hnátková byla svědomitou a cílevědomou studentkou, která prokázala schopnost systematicky 

pracovat a rychle se zdokonalovat ve studované problematice. Patřila ke studentům s vyjimečným zájmem o 

sledovanou problematiku. Studentka má velmi dobré předpoklady pokračovat ve vědecko- výzkumné 

činnosti. 

  

Diplomová práce Kateřiny Hnátkové přináší významné a v našich podmínkách ojedinělé poznatky z oblasti 

léčiv s parciální anticholinergní aktivitou a v budoucnu by měla být publikována.  

Diplomovou práci doporučuji k přijetí a navrhuji klasifikaci výborně.   

 

 

Navrhovaná klasifikace: výborně  
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