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Název práce: Substitučná liečba závislosti na ópioidoch – farmakokinetický a 
farmakodynamický podklad.

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem předložené bakalářské práce bylo shrnout dosavadní poznatky o působení metadonu 
na organismus z pohledu farmakokinetiky a farmakodynamiky. Pozornost byla věnována 
rozdílům v působení metadonu a morfinu a možnostem použití metadonu v substituční léčbě 
závislosti na opioidech.

Struktura (členění) práce:
Bakalářská práce obsahuje všechny požadované části. Vlastní odborná část je v první třetině 
věnována opioidním receptorům - jejich klasifikaci, struktuře, vazbě ligandů a mechanizmu 
signalizace. Ve zbývajících dvou třetinách autorka shrnula dosavadní poznatky o 
farmakodynamice metadonu, s důrazem na vznik závislosti a tolerance. Dále se věnuje 
farmakokinetice. A v poslední části bakalářské práce popisuje možnosti substituční léčby
závislosti na opioidech.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Literární zdroje jsou dostatečné. Autorka čerpala ze 108 literárních zdrojů a dvou zdrojů 
internetových. Autorka v bakalářské práci literární zdroje citovala správně a použila 
relevantní údaje v odpovídajícím kontextu. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Předkládaná bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Všechny parametry týkající se formální úrovně práce jsou na dobré úrovni. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka ve své bakalářské práci shrnula údaje o farmakokinetice a farmakodynamice 
metadonu a jeho užití v substituční léčbě závislosti na opioidech. Částečně se věnovala i 
rozdílům mezi metadonem a morfinem, které mohou být podkladem jejich rozdílného 
potenciálu tvorby závislosti a tolerance. Cíl práce autorka splnila.
Jediným zásadním problémem pro mě byl rozsah některých kapitol. Autorka se snažila 
zahrnout do své práce všechny získané informace. Díky tomu jsou některá témata úvodní 
části bakalářské práce zbytečně podrobná a naopak hlavní část práce by zasloužila 
podrobnější zpracování.
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Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)

výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 
Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2.

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

