
 
 

Posudek oponenta závěrečné práce 

(bakalářská, diplomová práce) 

Název práce:  Nozokomiální nákazy a jejich prevence 

Autor práce:  Simona Nagyová 

Studijní program: bakalářský, B5341 Ošetřovatelství 

Studijní obor: R009 Všeobecná sestra 

Akademický rok: 2016/2017 

Oponent práce: Mgr. Romana Procházková 

 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   2    

Členění kapitol, návaznost   2    

Práce s odbornou literaturou     2    

Rozsah  1-     

Metodika 

Cíle práce    2    

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   2    

Vhodnost a správnost použitých metod    2-   

Popis, vysvětlení použitých metod   2    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost    2    

Přehlednost, jasnost   2    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   2    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   2    

Rozsah  1-     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    2    

Dosažení stanovených cílů   2    

Význam pro praxi, osobní přínos   2    

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony    2-   

Stylistika   2    

Gramatika  1-     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   2    



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Simona Nagyová vypracovala bakalářskou práci na téma: Nozokomiální nákazy a jejich 

prevence. Studentka si zvolila velmi aktuální téma, které tíží současné zdravotnictví. V úvodu 

přehledně popisuje problematiku a faktory, které vstupují do hry. Teoretickou část zpracovala 

přehledně, avšak dopustila se některých formálních nedostatků. Opomenula také zahrnout současnou 

terminologii, legislativu a aktuální data. Pokud jde o výzkumnou část, studentka si stanovila 

výzkumné otázky, na základě kterých zvolila metodiku výzkumu dotazníkem vlastní tvorby, kterým 

„testovala“ znalosti všeobecných sester na toto téma. Nemyslím si, že metodika a zpracování výsledků 

bylo zvoleno šťastně. Studentka poukázala na nedostatky v praxi, které podložila „písemným testem“, 

nikoli např. skrytým pozorováním. Výsledky navíc vztahuje obecně na všechny, nikoli na svůj 

výzkumný vzorek. Jako pozitivum hodnotím zaměření tématu a upozornění na důležitost dodržování 

hygienických a preventivních opatření stran zdravotníků. Je škoda, že práci nedoprovází žádný 

praktický výstup.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Uvádíte (str. 18), že důležitou úlohou lékařů a sester je každodenní sledování všech rizik souvisejících 

s výskytem a šířením nozokomiálních nákaz. Kolik času tomu (sledování rizik) podle Vás lékaři  

a sestry denně věnují?  

 

Vnímáte rozdíly v dodržování hygienických a preventivních opatřeních mezi lékaři a sestrami 

(hygiena rukou, šperky, nehty…)?  

 

Jaká navrhujete opatření, aby se současná situace zlepšila?  

 

 

 

 

 

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

 

Velmi dobře 

 

 

 
Dne: 13.5.2017                                 Mgr. Romana Procházková 
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