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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Autorka se ve své diplomové práci velmi zdařile zabývá problematikou infekcí v místě 
chirurgického výkonu. Jedná se o průřezovou observační studií, která si klade za cíl provést 
audit profylaktického podávání antibiotik u chirurgických pacientů v nemocničním zařízení 
s celkovým počtem 609 lůžek, v průběhu tří týdnů. Na vzorku 170 pacientů je prezentován 
tehdejší stav profylaktického podávání antibiotik ve vztahu k chirurgickým výkonům v daném 
nemocničním zařízení. Výsledky byly konfrontovány s doporučenými postupy a nejnovějšími 
poznatky EBM v dané oblasti před zavedením závazných lokálních doporučení. Výsledky   
a závěr práce jsou plně v souladu s vytyčenými cíly.  
Autorka prokázala výborné rešeršní dovednosti, s velkým množstvím citací v rozpětí let 1975 
až po nejaktuálnější publikace současného roku. V teoretické části práce je detailně 
pojednáno o rizikových faktorech a možnostech preventivních opatřeních pro minimalizaci 
vzniku a rozvoje infekcí spojených s chirurgickým výkonem. Výsledky jsou graficky velmi 
přehledně a jasně prezentovány, včetně jejich kritického zhodnocení a poukázaní na limity 
v diskuzní části práce. 
 
Text je čtivý, s minimem chyb typografického charakteru, pouze několika překlepů (např. str. 
14: citace autora u tabulky - má být JQ Purnell; str. 16: jednotky hladiny glukózy v krvy mají 
být mg/dL atd.). Doporučuji si ujasnit významy pojmů jako rekonstituce a další ředění léčiva 
(viz. str. 24 rekonstituce cefazolinu v 50–100 ml fyziologického roztoku). Autorka používá na 
mnoha místech termín disociace antibiotika v roztoku, ke zvážení by bylo nahradit termínem 
"dále ředěné" v nosném roztoku. Na str. 45 je tvrzení, že pacienti dostávali antibiotickou 



profylaxi jako bolus a v 95 případech byla uplatněna kontinuální infuze (patrně myšleno 
intermitentní i.v. infuze). Na str. 49 má být použito patrně zavedení nefrostomie namísto 
nefrotomie. V obou verzích abstraktu by bylo vhodné opravit počet probandů, který 
nesouhlasí součtem s celkovým počtem 170. Anglický text by zasluhoval doplnění vět   
a úpravu spojení v části výsledky (Their average age was…. The most commonly used ATB 
were…). Seznam zkratek nečítá zavedené zkratky DM a SPC. Monografické publikace 
použité k vypracování diplomové práce neobsahují dle normy povinný údaj o ISBN. 
 
Předkládanou diplomovou práci hodnotím jako výbornou s praktickým dopadem na klinickou 
praxi.  
 
Dotazy a připomínky:  
1."V oblasti ortopedie a traumatologie se podávání co-amoxicilinu namísto cefazolinu 
ukázalo jako efektivní zejména z důvodu snížení počtu C.dif. kolonizovaných pacientů..."  
Je opravdu menší riziko klostridiových infekcí při použití amoxicilin-klavulanátu jako 
profylaktického antibiotika, viz.Gulihar et al., 2009 (citace 144)? Která antibiotika jsou 
spojena se zvýšeným rizikem klostridiové kolitidy? 
 
2. Je vankomycin opravdu lipofilním léčivem (viz. tvrzení na str. 29)?  
 
3. Mají být profylatická antibiotika, např. cefazolin 3g pro obezního pacienta, podávána na 
operačním sále anesteziologem či lépe na standardním oddělení? 
 
4. Proč právě v urologii vidíme nepřiměřené prodlužování antibiotické profylaxe/empirické 
terapie a jak může klinický farmaceut přispět k antibiotickému stewardship v této oblasti? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 8. 6. 2020 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


