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UNIVERZITA KARLOVA 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra sociální a klinické farmacie 

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta zvolte typ práce 

Rok obhajoby: 2022 

Rozsah práce: 79 stran,       obrázků, 8 tabulek, 122 citací 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    výborná 

b) Náročnost použitých metod:       výborná 

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost):   výborné 

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     výborná 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    výborné 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    výborné 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    výborná 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    velmi dobrá 

i) Splnění cílů práce:        výborné 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     výborné 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    výborná 

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  výborná 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Práci hodnotím jako přínosnou, protože je důkazem, že farmaceut významně přispívá 
k bezpečnosti pacientů stran farmakoterapie. Chválím zejména aktuálnost použitých zdrojů a 
jejich rozsah (celkem 122 citací). Práce je řazena přehledně. Drobné výtky mám k teoretické 
části práce. Při popisu mechanismu účinku antidepresiv se kromě monoaminové teorie 
využívá i pojmu BDNF - bylo by vhodné ve Vaší práci krátkce popsat, společně s novými 
možnostmi léčby deprese. U teoretické části mám výtku k pojmu abstinenční syndrom u 
vortioxetinu (str. 35). U antidepresiv hovoříme výhradně o syndromu z vysazení (withdrawal), 
nikoliv o abstinenčním syndromu.   

Dotazy a připomínky:  

Můžete uvést rozdíl mezi syndromem z vysazení a abstinenčím syndromem? U jakých léčiv 
se nejčastěji vyskytují? 

Byly publikovány nějaké další podobné práce v zahraniční literatuře, zabývající se analýzou 
lékových problémů antidepresiv? 

Autor/ka práce: Kateřina Kraušnerová 

Vedoucí práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. 

Konzultant/ka:       

Oponent/ka: PharmDr. Pavel Horký, Ph.D. 

Název práce: ANALÝZA LÉKOVÝCH PROBLÉMŮ („DRUG-RELATED 
PROBLEMS“) VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ VIII  
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Jaké silné stránky Vaší práce byste zdůraznila?  

 

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 18. května 2022 podpis oponenta/ky 

 


