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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

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    

Popis, vysvětlení použitých metod     X  

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost     X   

Přehlednost, jasnost     X  

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  X     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky    X   

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností     X   

Dosažení stanovených cílů   X    

Význam pro praxi, osobní přínos   X    

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony  X     

Stylistika   X    

Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

0 % - není plagiát 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Hodnocená diplomová práce se zabývá teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi 

zdravotnických pracovníků ve vztahu k multirezistentním infekčním mikroorganizmům a k bariérové 

ošetřovatelské péči.  

Anotace v anglickém jazyce  není správně přeložena. 

V teoretické části postrádám definování pojmů „Infekce spojené se zdravotní péčí“, o kterých hovoří 

legislativa a „Nozokomiální nákazy“. 

V metodice je popsáno použití protokolu z jiné práce, na kterou není adekvátně odkazováno. Pokud byl 

průzkum prováděn na odděleních všeobecné chirurgie, mělo by být v metodice u pozorování uvedeno, 

kolik pacientů bylo pozorováno. Na standardním oddělení bývá často pouze jeden izolační pokoj. Není 

jasné, zda se během několika pozorovacích dnů (5 po 3 hodinách), např. u jednoho nemocného, 

vystřídali všichni pozorovaní zdravotničtí pracovníci (41 resp. 42), což by z hlediska prevence přenosu 

infekcí na oddělení nebylo správně. 

Výsledky jsou prezentovány na dobré úrovni. V grafickém znázornění dat je zbytečně vložen ještě 

jednou navíc název obrázku, který je i pod obrázkem. V některých slovních komentářích výsledků jsou 

zkopírované texty pro obě zkoumané nemocnice a jsou v nich jen vyměněná čísla. Na straně 62 není u 

těchto výsledků ani napsáno o kterou jde nemocnici. U otázky č. 20  na straně 67 není slovní komentář 

k obrázku a k tabulce. Z hlediska obsahu jsou zejména výsledky z pozorování přínosné. 

Diskuze je v rozsahu téměř 8 stran, avšak přesto že se studentka nad výsledky zamýšlí, neporovnává je 

s dalšími aktuálními studiemi. 

Doporučení pro praxi a závěr jsou obecné a nevychází přímo z výsledků práce. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Vysvětlete prosím pojmy „Infekce spojené se zdravotní péčí“ a „Nozokomiální nákaza“. 

2. Jak bylo prováděno pozorování na izolačním pokoji, když bylo skryté? Nebylo nápadné, že tam 

s pozorovanými zdravotnickými pracovníky vždy chcete jít? 

3. Jak bylo dosaženo toho, že za celkem 15 hodin pozorování na jednom odd. prošlo izolačními 

pokoji 41 – 42 zdravotnických pracovníků? To by bylo průměrně za každé 3 hodiny v konkrétní 

den více než 8 lidí. 
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