
W TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIFakulta zdravotnických studií I

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí
Autor práce: Markéta Varvařovská
Studijní program: B 5341 Ošetřovatelství
Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra
Akademický rok: 2018/2019
Typ práce: bakalářská
Oponent práce: Bc‘ Jana Vohlídalová

. ‚ . ‘ . HodnoceníKriteria hodnoceni prace 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 3

Odborný přínos 2

Stupeň obtížnosti práce 2

2. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

Kvalita výsledků praktické části 3

Splnění cílů práce 2

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 2

Správnost bibliografických citací a odkazů 1

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 2
kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 2
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. Teoretická část
respektuje pravidla stanovená metodikou. Kapitoly na sebe logicky navazují. V kapitole 3.1 Hygiena rukou na
str. 18 se autorce nepodařilo jasně a srozumitelně popsat problematiku hygieny rukou. V empirické části si
studentka stanovila 3 výzkumné cíle s výzkumnými předpoklady. Zpracování tabulek a grafů je velmi zdařilé,
přehledné za co studentku chválím. Velké nedostatky však shledávám v diskuzi str. 62, 63, 64, 65 kde
studentka špatně interpretuje výsledky výzkumu (otázka č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 26).

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

Jaký zdravotnický pracovník může zacházet se sterilizátorem?
Co si představíte pod pojmem dezinfekční plán?

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) velmi dobře

Dne: 22. 5. 2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

BC. VOHLÍDALOVA ‚-
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