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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Markéta Hrkľová zpracovala diplomovou práci na téma: Péče o instrumentarium 

v perioperační péči. Dle mého názoru se jedná o zajímavé téma z hlediska studované 

problematiky, a proto považuji jeho výběr za přínosný. Rozdělení diplomové práce je dobře 

členěné, kapitoly na sebe logicky navazují. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. 

V teoretické části je popsána problematika kompetencí perioperačních sester, legislativa 

v perioperační péči, základní chirurgické instrumentarium a péče o něj. V této části se 

vyskytují drobné faktické nepřesnosti (s. 19 - obíhající sestra pečuje o pacienta stejně jako 

anesteziologický tým, s. 30 – u VSD je nesprávně uvedená doba uchovávání tímto způsobem 

ošetřeného nástroje, byl použit zdroj, ve kterém jsou chybné informace, na s. 33 je zavádějící 

informace o termické dezinfekci) 

Výzkumná část se skládá ze dvou částí. První se zabývá se mírou informovanosti v oblasti 

péče o nástroje u studentek oborů Porodní asistentka a Perioperační péče v gynekologie a 

porodnictví. Tato část je popsána dostatečně až na drobné výjimky přehledně a srozumitelně. 

Druhá část se zabývá testováním chirurgických nástrojů v praxi. Tato část je popsána 

výstižně, vyzdvihuji  fotodokumentaci uvedenou v Příloze D. 

Formální zpracování práce je v pořádku, výjimečně se v části Interpretace výsledků vyskytuje 

stylistická neobratnost.  

Studentka pracovala s dostatečným počtem literatury (uveden soupis 39 citací). 
 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jaké nároky na dezinfekční účinnost by měl mít přípravek pro druhý stupeň VSD a jak 

dlouho se uchovávají předměty ošetřené tímto způsobem? 

2. Čím se řídí čas u termické dezinfekce? 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

výborně 

 

 

 
Dne: 25. 5. 2017                                   PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

                     Podpis                    


