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Studentka Bc. Michaela Neubergová zpracovala diplomovou práci na téma: „Početní kontrola 

materiálu v perioperační péči.“ Výběr tématu vzhledem ke studovanému oboru považuji za 

vhodný. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený.  

Teoretická část je popsána srozumitelně a dostatečně. Výzkumná část se skládala ze dvou částí 

z rozhovorů s manažerkami operačních sálů a následného zúčastněného pozorování, které 

probíhalo na vybraných pracovištích, ze kterých pocházely respondentky pro rozhovor. 

Metodika výzkumu a charakteristika výzkumného vzorku jsou popsány dostatečně. Interpretace 

dat je přehledně zakomponována do tabulek s komentářem. Diskuse mohla být trochu 

propracovanější. Závěr je popsán dostatečném rozsahu. Studentka pracovala s dostatečným 

počtem literárních zdrojů, uveden soupis 35 bibliografických zdrojů včetně zahraničních. Po 

formální stránce se v práci ojediněle vyskytují překlepy.  

Drobnou výtku bych měla pouze k tomu, že studentka zapomněla vložit do příloh soubor otázek 

pro manažerky. Vzhledem k tomu, že v interpretaci výsledků je vše dopodrobna popsáno, tak 

toto opomenutí není zase až tak závažné. Na konzultace chodila studentka vždy připravená, 

většinu připomínek akceptovala.  

Vyzdvihnout bych také chtěla praktický výstup z diplomové práce, kterým je edukační leták, 

který se může použít pro výuku studentů či začínajících perioperačních sester.  

 V rámci studia studentka pracovala v projektu SGS a zúčastnila se konference instrumentářek 

s aktivním výstupem.    

I přes výše uvedené nedostatky je diplomová práce zpracována odpovídajícím způsobem dle 

požadavků kladených na závěrečné práce na Univerzitě Pardubice, a proto práci doporučuji k 

obhajobě. 
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