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

 

Předložená práce se zabývá velmi aktuálním tématem poranění ostrým předmětem v perioperační péči. 
Tato problematika je přínosná a koresponduje se studovaným oborem. Práce je hraničního rozsahu - 

teoretická část 17 stran, praktická 35 stran. Teoretická část je zpracována kvalitně, kapitoly na sebe 

logicky navazují. 
Studentka si stanovila 5 výzkumných otázek. Praktická část je založena na kvantitativním šetření. 

Diplomantka použila dotazník vlastní tvorby. Metodika mohla být popsána podrobněji. Výsledky byly 

vyhodnoceny popisnou statistikou. Grafy a tabulky jsou vytvořeny pečlivě, ale ne všechny jsou 
přehledné (např.: Obrázek 2 Graf- Rozdělení respondentů podle délky praxe). Diskuze obsahuje 

odpovědi na výzkumné otázky. Dvě výzkumné otázky byly zodpovězeny pouze jedinou odpovědí 

z průzkumného dotazníku. Zajímavé je srovnání poranění s délkou praxe.  

Studentka cituje z velkého počtu (39) literárních pramenů. 
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