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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Ivy Pavlíčkové je věnována léčbě insomnie. Práce je rešeršní, má 55 stran a obsahuje 56 

literárních citací. Uvedené citace jsou aktuální a pocházejí z adekvátních odborných zdrojů. Většina je 

českého původu, nicméně autorka se odvolává i na práce v angličtině a v němčině. Práce obsahuje 4 

obrázky a 10 tabulek. Tabulky jsou přehledné s odpovídajícím popisem. Obrázky by mohly mít větší rozlišení, 

ale i takto jsou srozumitelné. Celkově je práce po formální stránce zpracována pečlivě a přehledně.  

Práce svým obsahem odpovídá zadání. Autorka se nejprve zabývá fyziologií spánku a možnostem 

vyšetřování poruch spánku. Dále uvádí rozdělení poruch spánku a zaměřuje se na insomnii. Hlavní část 

práce je věnována možnostem terapie insomnie. Autorka stručně zmiňuje nefarmakologické možnosti léčby 

včetně spánkové hygieny. Dále se stručně věnuje přírodní léčbě nespavosti pomocí léčivých rostlin. Největší 

část práce popisuje možnosti farmakologické léčby insomnie. Autorka uvádí jak klasická léčiva, tak nové 

možnosti terapie. Na závěr jsou zmíněna i léčiva, která nejsou klasickými hypnotiky, ale ve sledované indikaci 

se rovněž používají.   

Předložená práce svým rozsahem, obsahem i formou zpracování odpovídá diplomové práci. Zadané téma 

autorka zpracovává přehledně a srozumitelně, postihuje všechny důležité aspekty, které se k tématu 

insomnie pojí. K práci proto nemám žádné zásadní výhrady, jen několik doplňujících dotazů.  

 

Na str.34 je ne zcela jasně popsán rozdíl v indikaci středně dlouze působících benzodiazepinů a dlouhodobě 

působících benzodiazepinů. Vysvětlete prosím.  

 

V práci jsou správně zmíněny orexinové receptory. Tato nová skupina receptorů je pravděpodobně 

farmakologicky perspektivní. O kterých možných indikacích agonistů a antagonistů těchto receptorů se 

uvažuje?  

 

ZÁVĚR: Předložená práce Ivy Pavlíčkové je i přes drobné připomínky kvalitní a splňuje požadavky kladené 

na diplomovou práci. Práci proto d o p o r u č u j i  k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 24.května 2010 Podpis oponenta diplomové práce 

 


