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Práce je: rešeršní

a) Cíl práce je: zcela splněn  

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná

c) Zpracování teoretické části:  výborné

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit

f) Diskuse, závěry:  výborné

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý

Případné poznámky k hodnocení: Jedná se o pečlivě zpracovaný text přinášející ucelené a 
recentní informace o etiopatogenezi, klinice, diagnostice a léčbě onemocnění. Vedle 
zahraničních zdrojů autorka cituje i reprezentativní soubor předních českých odborníků na 
danou problematiku, zde jsem snad postrádal pouze J. Libigera (např. Farmakoterapeutické 
postupy v léčbě schizofrenií, 2004 a aktivní účast v programu ITAREPS). K vlastnímu textu 
mám jen drobné připomínky. Odkaz na Fendricha (na str. 6) je vlastně textem zpracovaným 
T. Šimůnkem (2007), proto bylo možné při citování postupovat stejně jako v případě 
Pidrmana (2005). V rámci jinak dobře zpracovaného přehledu teorií vzniku onemocnění bych 
ještě stručně zmínil malnutrici ( vyšší výskyt schizofrenie u lidí narozených v holandských 
regionech v průběhu II. svět. války po několikaměsíční blokádě a kritickém nedostatku 
potravin). Z frontálních a prefrontálních oblastí bych jmenovitě zmínil význam dorzolaterální 
prefrontální kůry, zvláště když na několika místech autorka zdůrazňuje narušení exekutivních 
funkcí. Z hlediska historie léčby onemocnění konkuroval minimálně v padesátých letech 
chlorpromazinu rezerpin (pravdou ovšem je, že chlorpromazinem byla zahájena skupina 
AP1G). Oceňuji naopak, že v kap. 3.8.5 jsou uvedena i zcela nedávno registrovaná AP, 
např. paliperidon. Za zvlášť zajímavé a poučné pokládám kap. 3.8.6 a 3.8.7: např. lusaridon 
představuje AP s odlišným mechanismem účinku (receptor HT-7 a BDNF, ačkoliv význam 
BDNF nelze rozhodně opominout ani u dalších AP), nebo loxapin v pro AP "netypické" 
lékové formě. Autorka zde uvádí i výsledky zcela nových kontrolovaných klinických studií (z 
roku 2012). Nechybí ani informace o programu ITAREPS. Pozitivně hodnotím i zařazení 
diskuze, které nebývá zcela organickou součástí tohoto typu prací a poměrně často 
představuje i jejich nejslabší část. Autorka zde osvědčila kvalitní zvládnutí všech recentních 
informací, které ji umožnily formulovat závěry zajímavé i pro specialisty v dané oblasti. 



Neopominula zde i komentování studie CATIE, kterou osobně pokládám za jednu ze zcela 
zásadních v oblasti hodnocení terapeutické účinnosti AP 1. a 2. generace s ohledem na 
adherenci pacientů k léčbě daným AP.

Dotazy a připomínky: 
1. Jak si autorka vysvětluje přednostní význam blokace D2 a případně D1 receptorů 
s ohledem na antipsychotický efekt léčiv.
2. Co jsou neintervenční epidemiologické studie, jaké je jejich uspořádání(str. 25) ?

   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji
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