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Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  X     

Členění kapitol, návaznost  X     

Práce s odbornou literaturou     X    

Rozsah  X     

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací X      

Vhodnost a správnost použitých metod X      
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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Bc. Markéta Odložílíková vypracovala diplomovou práci na téma: Pracovní zátěž v 

perioperační péči. Výběr tématu považuji za přínosný vzhledem ke studovanému oboru. Poměr 

teoretické a praktické části je vyvážený. 

Teoretická část je rozdělená do 3 kapitol zabývajících se problematikou kompetencí perioperačních 

sester/porodních asistentek, prostředím operačních sálů a pracovní zátěží v perioperační péči. Kapitoly 

i podkapitoly jsou logicky řazené. Tato část je popsána dostatečně a srozumitelně.  

Cílem průzkumné části bylo zjistit, jaká je pracovní zátěž perioperačních sester/porodních asistentek 

pracujících na centrálních a oborových (gynekologických) operačních sálech. Pro sběr dat byl vytvořen 

dotazník skládající se ze dvou částí – první část byl dotazník vlastní tvorby zaměřen zejména na získání  

informací o průzkumném vzorku a také na subjektivním hodnocení pracovní zátěže samotnými 

respondenty, druhou část tvořil standardizovaný Meisterův dotazník pracovní zátěže. Charakteristika 

průzkumného vzorku respondentů,  metodika průzkumného šetření jsou popsány dostatečně. V části 

interpretace výsledků zbytečně u tabulek 17  - 18 provádí součty bodů, neboť soubory jsou na počet 

respondentů rozdílně, takže to pro porovnání nemá význam. V diskuzi studentka porovnává své 

výsledky s pracemi jiných autorů. Diskuze má spíše povrchní charakter.  

Studentka pracovala s dostatečným počtem literárních zdrojů, uveden soupis 46 bibliografických citací 

včetně zahraniční literatury. Více jak 1/2 citovaných literárních zdrojů je starší 5 let.  

Po formální stránce se v práci občas vyskytují překlepy. V komentářích u některých tabulek (např. 7-9) 

chybí odkazy na tyto tabulky. Citace neodpovídají doporučeným normám (názvy knih či časopisů nejsou 

kurzivou). 

Studentka využila konzultací přiměřeně, avšak jejích rozložení nebylo optimální, což ji uvrhlo zbytečně 

do časové tísně, z níž pak zřejmě pramenily výše uvedené nedostatky.  
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