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

Bc. Kristýna Odložilíková zpracovala diplomovou práci na téma bariérového režimu v souvislosti 

s multirezistentní infekcí. Zvolené téma koresponduje se studovaným oborem a je stále aktuální. Práce 
sestává z teoretické a praktické části, přičemž poměr mezi oběma je 31 a 52 stran.  

Teoretická část je zpracována velmi pečlivě, kapitoly na sebe logicky navazují a poskytuje solidní základ 

pro část praktickou. Mám pouze výhradu k opakovanému používání termínu nozokomiální nákazy, 
který byl v odborných kruzích nověji nahrazen pojmem infekce spojené se zdravotní péčí.  

Ve výzkumné části si studentka stanovila 4 výzkumné otázky. Průzkum byl proveden pomocí 

dotazníkového šetření a skrytého pozorování, jehož výsledky byly zaznamenávány do pozorovacích 

archů. Popis metodologie a průzkumného vzorku jsou odpovídající kvality. K vyhodnocení průzkumu 
využila studentka tabulky a grafy. V diskuzi porovnala výsledky obou metod mezi sebou a také 

s výsledky podobně zaměřených prací. V závěru shrnuje velmi stručně zjištěné skutečnosti. Autorka 

čerpala ze 78 zdrojů literatury. V seznamu literatury je 8 titulů uvedeno dvakrát. 
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