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II. Posudek oponenta 

Posuzovaná diplomová práce řešeršního charakteru shrnuje současný stav v prevenci a léčbě závažného a 

frekventního onemocnění. Práce je zaměřena na posouzení mnoha aspektů spjatých s uvedenou tematikou. 

V úvodní části autorka charakterizuje imunopaptologické reakce organismu, popisuje jednotlivá alergická 

kožní onemocnění a věnuje se konkrétním léčebným postupům s využitím farmak. Část pojednávající přímo 

o farmakologické léčbě zahrnuje části zaměřené na všechny skupiny léčiv používaných při farmakoterapii 

uvedeného patologického stavu. Zvláštní pozornost je v práci oprávněně věnována látkám ze skupin steroidů 

a topických imunomodulátorů. Práce zahrnuje i novější skupiny farmak, zvláště ze skupiny tzv. biologických 

léčiv. U všech skupin autorka shrnuje především informace o mechanismech účinku, farmakokinetice, 

klinickém použití a nežádoucích účincích. 

Diplomová práce je vybavena několika tabulkami a obrázky. Abstrakty v českém i v anglickém jazyce jsou 

v práci obsaženy. V textu práce jsou řádně uváděny odkazy na literární zdroje, seznam použité literatury je 

připojen v závěru práce. Celková grafická a jazyková úprava diplomové práce je na odpovídající úrovni, 

výskyt překlepů a nejasných formulací je zanedbatelný. 

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. V textu práce nejsou ve většině případů uváděny odkazy na doprovodné tabulky a obrázky. 

2. V tab. 3 na str. 30 by měl být uveden opakovaně tvar "odvětvích" namísto "odvětví". 

3. Léčivo etanercept pojednávané na str. 65 by mělo být pravděpodobně zařazeno do části 3.1.3. Nové 

imunologické přístupy v léčbě dermatitidy. 

4. V seznamu použité literatury není u první citace uveden rok vydání. V práci jsou poměrně často použity 

internertové zdroje (cca 1/3 literatury) a téměř žádné cizojazyčné zdroje.  

5. Můžete vysvětlit výrazy "laktáza deficiente" (str. 19) a "bez pylové asociace" (str. 21, tab. 1 - dolní část)?  

6. Do jaké míry jsou přípravky používané k léčbě kožních projevů obsahující dehty samy alergizující? 

7. Mohou se v léčbě alergických kožních reakcí uplatnit i přípravky s kanabisem? 

 

Posuzovaný souhrn o současných možnostech terapie alergických kožních projevů může čtenáři poskytnout 

kompaktní informaci o daném tématu. Předložená diplomová práce splnila vytyčené cíle a celkově odpovídá 

nárokům, které jsou kladeny na tento typ odborného sdělení, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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