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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Mgr. Marie Rohové je věnována problematice podávání cytostatik a extravazace. Práce má 

celkem 81 stran včetně přílohy, obsahuje 11 tabulek, 19 grafů a 6 obrázků. Autorka se opírá o 43 literárních 

odkazů z domácí i zahraniční literatury, většina z nich je mladších 10 let. Použité zdroje jsou odborně 

odpovídající.  

Teoretická část popisuje problematiku extravazací při aplikaci cytostatik. Zabývá se různými typy poškození 

tkáně při extravazaci, léčivy, které tyto problémy nejčastěji navozují, rizikovými faktory i doporučenými 

postupy pro zmírnění následků. Zejména oceňuji přehlednou tabulku, která tyto informace shrnuje.   

Praktická část spočívá v dotazníkovém šetření, které bylo uskutečněno mezi zdravotnickými pracovníky 

pražských nemocnic Na Bulovce a v Motole. Autorka testuje několik hypotéz a hledá závislost mezi různými 

jevy. Práce je řádně statisticky vyhodnocena a metodika přehledně popsána. Jako přílohu práce obsahuje 

vyhodnocovaný dotazník. Práce zpracovává důležité a přitom neprávem trochu opomíjené téma 

extravazace cytostatik. O jeho významu svědčí i nalezené výsledky – s extravazací se setkalo necelých 

60% respondentů a přes 40% případů vedlo k nekróze tkáně.  

Po formální stránce je práce napsána pečlivě a srozumitelně. Tabulky, grafy i obrázky jsou správně 

číslovány a popsány a kde je třeba, jsou uvedeny odkazy na zdroje.  Text výjimečně obsahuje překlepy, 

které ale nesnižují srozumitelnost práce. Po formální stránce bych doporučila sjednotit styl psaní a to 

zejména čísel (někde číslicemi, jinde slovy) či drobné úpravy tabulek (text se zbytečně posouvá na další 

řádek).  

Dotaz a doporučení: 

Pro řadu případů existují vhodná antidota, která uvádíte v práci (DMSO, hyauronidáza, natrium bikarbonát 

atd). Jsou připravovány a distribuovány na onkologická oddělení přes nemocniční lékárnu? Jedná se o 

HVLP nebo IVLP přípravky?  

Vzhledem k užitečnosti informací a také k tomu, že v současnosti není nadbytek takto přehledných prací, 

doporučuji zvážit zpracování teoretické části této RP do přehledového článku a jeho publikaci např. v 

odborném tisku pro zdravotní sestry.  

Závěr: 

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě.      

 

 

V Hradci Králové, dne 19.září 2019 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


