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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce (DP) Marie Blažkové je rešeršního charakteru, téma je vysoce aktuální. Zabývá 

se léčbou bolesti u nádorových onemocnění, která jsou, po onemocnění kardiovaskulárního systému, 

druhou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Mnoho onkologických pacientů trpí bolestmi, které je 

nezbytné účinně léčit a zlepšit tak alespoň kvalitu života. Základním cílem DP bylo vytvoření přehledu léčiv či 

jejich skupin používaných v terapii nádorové bolesti. Na závěr DP jsou vhodně zmíněna i další, 

nefarmakologická opatření, která lze k léčbě bolestí provázejících nádorová onemocnění použít. Práce je 

napsána na 84 stranách velmi pečlivě a přehledně, mohla být na odpovídajících místech (např. při popisu 

dráhy bolesti) doplněna obrázky či schématy, které bývají ilustrativnější než samotný text. DP obsahuje 11 

přehledných tabulek, 24 obrázků, převážně zobrazujících chemické struktury popisovaných látek. Práce se 

opírá o 25 pramenů jak českých, tak zahraničních. Citace pramenů je na solidní úrovni, nejednotnost je 

patrná v citování názvů časopisů - někde jsou použity plné názvy, jinde (jak má správně být), zkratky. 

K práci mám několik formálních poznámek: s. 16, odst. 2): drobné chyby v latinském anatomickém 

názvosloví, např. tractus spinotalamicus - správně…spinothalamicus; centrum medianus - správně… 

medianum; s. 26, odst. 3, ř. 4:..u geriatrů je zřejmě nesprávně, jedná se o lékaře; termín, který měla autorka 

asi na mysli - u gerontů, se mně osobně velmi nelíbí, má pejorativní nádech, doporučoval bych použít : u 

starších lidí (pacientů). 

Obsahové připomínky, resp. dotazy: 

- s. 23, ř. 3: amfetamin nelze řadit k účinným analgetikům, neboť jeho analgetický účinek je slabý a klinicky 

nevyužitelný. V kombinaci s opiodními analgetiky jejich účinek potencuje, zde se již jedná o interakci léčiv. 

- s. 34, odst. 4: do jaké rodiny řadíme opioidní receptory? Mechanismus působení opioidů je komplexnější 

než inhibice adenylátcyklázy. 

- s. 34, posl. odst. (i jinde): označení opioidních analgetik jako drogy není správné. Termín droga může mít 

různý (např. lékopisný) význam. 

 

Celkově, i přes uvedené poznámky, hodnotím DP Marie Blažkové jako kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
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