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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Cílem rešeršní diplomové práce bylo analyzovat dosavadní poznatky týkající se kožního onemocnění lupénky 

a věnovat se možným novým způsobům léčby tohoto onemocnění. Práce je sepsána na 120 stranách. 

V první části práce se autorka věnovala incidenci. V kapitole etiopatogeneze se autorka snažila uvést 

doposud známé faktory, které mají vliv na vznik klinických projevů nemoci. V této části práce uvádí autorka 

rovněž formy onemocnění, histologické změny epidermis a kória, imunologické změny provázející lupénku a 

spouštěcí mechanismy psoriázy. V kapitole klinický obraz a projevy psoriázy popisuje nejnovější pohled 

v klasifikaci tohoto onemocnění. Jednotlivé formy onemocnění autorka výstižně a přehledně charakterizuje a 

bohatě doplňuje obrazovou dokumentací. V závěru této kapitoly uvádí také indexy užívané v klinickém 

hodnocení psoriázy.  

Druhá část práce obsahuje popis jednotlivých metod léčby jako jsou zevní a vnitřní terapie, fyzikální terapie a 

biologická léčba. V kapitole fyzikální léčba autorka popisuje kromě fototerapie také klimatoterapii, 

balneoterapii, lázeňskou léčbu, Buckyho paprsky. Rovněž autorka neopomenula zařadit do výčtu 

terapeutických postupů dietní opatření, volbu vhodného povolání, psychoterapii, homeopatii a alternativní 

postupy, jako například ichthyoterapie. V diskuzi se snažila autorka shromážděné poznatky přednést ve 

stručném a výstižném přehledu, který zahrnuje jak domácí tak zahraniční přístupy. 

Literatura obsahuje 114 zahraničních a domácích pramenů. V práci se nachází 28 obrázků, 18 tabulek. 

Příloha obsahuje tři strany doporučených postupů léčby u chronických výsevů, akutních generalizovaných 

výsevů, doporučný postup u prvního výsevu. 

 

Autorka pracovala po celou dobu vypracování diplomové práce samostatně. Její přístup byl aktivní. Zadané 

téma práce vzniklo na základě zájmu diplomantky a potřeb specializované ordinace MUDr. Jiřího Kordy. 

 

 

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 31.5.2009 Podpis vedoucího diplomové práce 

 


