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II. Posudek oponenta 

Posuzovaná diplomová práce řešeršního charakteru shrnuje současný stav ve vývoji a praktickém použití 

léčiv ze skupiny lokálních anestetik a to speciállně v zubním lékařství. Práce je zaměřena na posouzení 

všech aspektů spjatých s uvedenou tematikou - od obecné charakteristiky používaných látek až k aspektům 

speciálním pro stomatologická použití lokálních anestetik. 

Vlastní textová část pojednávající přímo o lokálních anesteticích a jejich použití ve stomatologii je rozdělena 

do 10 částí, které postupně popisují historii používání lokálních anestetik, jejich farmakologii, jednotlivé 

skupiny a jednotlivé používané látky, vazokonstrikční přísady, typy lokální anestézie, zvláštnosti při používání 

u dětí, léčebnou lokální anestézii, místní a systémové komplikace léčby a použití lokálních anestetik u 

rizikových pacientů. 

Diplomová práce je vybavena řadou tabulek a obrázků. V textu práce jsou řádně uváděny odkazy na literární 

zdroje, seznam použité literatury je připojen v závěru práce. Autorka vycházela jak z česky psané literatury, 

tak i ze zdrojů psaných v anglickém jazyce. Celková grafická a jazyková úprava diplomové práce je na 

odpovídající úrovni. 

 

K předložené diplomové práci mám následující poznámky a dotazy: 

1. Abstrakt práce mohl být poněkud rozsáhlejší a mohl tak poskytnout hlubší informaci o práci. 

2. Odkazy na citovanou literaturu u prací s více autory by měly obsahovat prvního autora a dovětek et al. 

nebo a kol. Odkaz na publikace s dvěmi autory by měl obsahovat jména obou autorů. 

3. Protože jde o prakticky zaměřenou práci. mohlo být přínosné i zařazení souhrnné tabulky s přehledem 

preparátů registrovaných a používaných v ČR. 

4. V tabulce 10.1 (str. 65) je uveden faktor pohlaví jako jeden z možných vlivů modifikujících nežádoucí 

reakce po podání lokálních anestetik. Existují skutečně údaje o možném vlivu pohlaví na nežádoucí účinky 

lokálních anestetik? 

 

Posuzovaný souhrn o současném použití lokálních anestetik ve stomatologii je přehledně uspořádán a lze jej 

pokládat za dobře srozumitelný. Čtenáři tak může poskytnout velmi cennou a kompaktní informaci o daném 

tématu. 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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