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1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2

Odborný přínos 1

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 1

Splnění cílů práce i

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

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

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI I Fakulta zdravotnických studii I Studevtskd S40212 46117 Liberec i

—.————~ ~tel. •420 485353 762 jrveflo.prýmevj@tuI.cz I ‚vase.fzstul.cz I Č 467 ~ 88~ I DIČ CZ 46747 88~



~T‘ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
~“~4,J Fakulta zdravotnických studií

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce je zaměřena na stále aktuální téma, která se týká pracovníků ve zdravotnictví. Teoretická
část je zpracována přehledně. Je zde popsán hygienicko-epidemiologický režim, epidemiologie infekčních
onemocnění a činnosti sester související s prevencí, riziky a postupem při poranění o použitý ostrý předmět.
V praktické části jsou stanoveny cíle a výzkumné předpoklady. Zaráží mne zjištění, i když mizivého počtu
dotázaných, kteří uvádí neproškolení v oblasti postupu hlášení po poranění o použitý ostrý předmět. Analýza
výzkumných datje zpracována srozumitelně.

Práce vykazuje drobné formální a gramatické chyby. Za nedostatek považuji (zřejmě z nepozornosti autorky)
na str. 25 a str. 54 záměnu slova bezodkladně na bezohledně. K dalšímu nedostatku řadím nesprávné
označení Krajské nemocnice Liberec, a. s. Souhlasím s návrhem doporučení pro praxi, aby se více informovalo
o rizicích poranění o použitý ostrý předmět.

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 14.8.2020
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