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Oponentský posudek: 

Název rigorózní práce: Analýza spotřeby antibiotik u dialyzovaných pacientů 

Autor: Mgr. Radka Ždímalová 

Oponent: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 

 

Práce velmi přehledně mapuje problematiku antibiotické terapie v kohortě dialyzovaných 

pacientů v daném časovém období ve FN v Hradci Králové a tatáž data uvádí i pro pacienty 

zařazené do dialyzačního programu na odd. neufrologie, Clinics of Kaunas Medical 

University, Litva. Je dalším kamínkem do mozaiky, která podává informaci o expozici 

léčivům.  

K předložené práci mám několik drobných formální připomínek a některé zásadní, které 

prosím, aby byly před obhajobou opraveny: 

1/V bakteriologii se název rodu vždy píše kurzívou s velkým začátečním písmenem (např. str. 

8, 13). Gramnegativní se píše dohromady a s malým začátečním písmenem, pokud nezačíná 

větu (str. 10). 

2/ Je ČNS ze str. 27 to stejné jako ČNF ze seznamu zkratek str. 57? 

3/ Ad doporučení v oblasti antimikrobiální léčby – str. 16 - Konsensus používání antibiotik – 

kopíruje části originálního textu – měly by být buď v uvozovkách, nebo vlastními slovy. 

Totéž platí pro následující citaci 13 – str.16.  

4/ ad Metodika: 

Místo „název chemické látky“ na str. 38 bych dala počeštěný mezinárodní nechráněný název 

látky.  

5/Větší výtkou je, že nejsou v pořádku citace – jen namátkou - knihy – povinný údaj je 

standardní číslo, označení vydání; úplné nejsou ani citace periodik v citaci 12, 16 chybí rok 

vydání a číslo, někde i rozsah stran; totéž platí pro citace z  internetu – např. 26 – musí být 

autor (pokud je znám), název dokumentu, odkaz na www stranu, datum, kdy staženo 

z internetu. Pro podrobnější informace o povinných údajích bibliografických citací 

jednotlivých typů dokumentů doporučuji návody uveřejněné na www.boldis.cz. 

6/ Počet pacientů, který v daném období užíval antibiotika, není spotřeba antibiotik (str. 43, 

tabulka 5) 

7/ Předložená práce má velmi pěkně zpracovanou diskusi.  

http://www.boldis.cz/
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Před obhajobou doporučuji: 

1/ dát doslovné citace do uvozovek (případně pokud se vyskytují i na jiných místech, která 

nejsou v posudku zmíněna) 

2/ opravit citace 

Po doplnění práci doporučuji k obhajobě. 

 

        

             

30.11.2010 v Hradci Králové     PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 
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