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

 

Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem poranění ostrými předměty 

v perioperační péči. Teoretická část přehledně popisuje problematiku perioperační péče a rizik poranění 

ostrým předmětem a tvoří solidní základ pro část výzkumnou. V praktické části je popsána velmi 

podrobně metodika, ale bohužel zvolené hypotézy jsou uvedeny až v diskuzi. Nicméně diskuze je velmi 

rozsáhlá hodně vypovídá o provedeném šetření. Použité statistické metody využívají získaná data 

k osvětlení zvoleného tématu. Studentka čerpala z 54 vesměs kvalitních literárních zdrojů. Celkově 

práce představuje přínos v problematice prevence poranění ostrými předměty a posouvá toto mnohokrát 

skloňované téma blíže k efektivnímu řešení.  
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