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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka ve své práci zpracovala obsáhlé téma řízení kvality péče v perioperační péči, dále více 

zaměřené na prevenci nežádoucích událostí v perioperační péči. První část tvoří obsáhlá teoretická 

rešerše, která nabízí východiska k objasnění a významu zvoleného tématu. Druhá, empirická část 

kombinuje výsledky průzkumné sondy, získané z dílčích šetření, a to studia dokumentů, pozorování a 

průzkumných rozhovorů.  Kombinace těchto technik sběru dat přináší obraz zkoumané problematiky 

na vybraném pracovišti v kontextu vymezeného bezpečnostního perioperačního procesu. Obě části 

práce byly zpracovány v souladu s cílem práce a zadanými požadavky. 

 

Práce je zpracována obsahově i formálně na velmi dobré úrovni, na škodu může být spojení shrnutí 

výsledků a jejich diskusi v kapitolu Diskuse, což  ji místy činí velice obsáhlou a nepřehlednou. 
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