
 

 | Verze 01-2020 

Posudek oponenta závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

Název práce:  Početní kontrola zdravotnických prostředků na operačním sále 

Autor práce:  Bc. Hana Valentová 

Studijní program/studijní obor: N5345 Specializace ve zdravotnictví, T038 Perioperační péče 

Akademický rok: 2020/2021 

Vedoucí práce: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. 

 

* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být závěrečná 

práce celkově hodnocena F. 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu   /    

Úvod práce    /   

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   /    

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*   /    

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání      /   

Metodika 

Cíle práce   /    

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   /    

Vhodnost a správnost použitých metod*   /    

Popis, vysvětlení použitých metod    /   

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost   /    

Přehlednost, jasnost*   /    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   /    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*    /   

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    /    

Dosažení stanovených cílů*   /    

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování    /   

Formální stránka práce  

Formální úprava*   /    

Stylistika    /   

Gramatika a pravopis*  /     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  /     

Rozsah práce*   /    



 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: ano 

Případný komentář: 0 

 

Míra shody je 5 %. Závěrečná práce není plagiát. 

Případný komentář: 0 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Rozsah teoretické části 23 stran a praktické části diplomové práce 33 stran. 

Úvod obsahuje minimum informací o dané problematice zjištěné v rámci publikovaných výzkumů/šetření. 

Obsah teoretické části souvisí s předmětem výzkumného šetření, není uvedeno 1-2 větami proč kapitoly 

vloženy do diplomové práce. Některé pasáže se ve zcela totožné podobě objevují v práci 3x až 4x. 

V metodice průzkumu není uvedeno, zda pilotní šetření pro vyplňování záznamového archu vedlo k změnám 

v navrženém dokumentu. Informace o zúčastněném pozorování, zda personál operačních sálů věděl o účelu 

pozorování je uvedeno až v limitech práce. Označení zdravotnických pracovišť písmeny A-E pro zachování 

anonymity je uvedeno a vysvětleno na s. 48, ale výsledky jsou již na s. 44. V celé závěrečné práci není uvedeno, 

kolik zúčastněných pozorování bylo provedeno. 

Výsledky kvalitativního šetření jsou prezentovány v 6 tabulkách a jednom grafu s textovým komentářem 

u každé tabulky a grafu.  

Diskuse svým rozsahem odpovídá diplomové ptáci (8 stran). Je škoda, že pro komparaci výsledků výzkumného 

šetření byla využita především data ze závěrečných práci obhájených na jedné fakultě. 

Za diskusí jsou uvedeny limity výzkumného šetření a doporučení pro praxi. Poster, který je výstupem šetření 

pro praxi, je v diplomové práci téměř nečitelný. Pro jeho použití v praxi doporučuji upravit grafiku 

(zpřehlednit), odstranit obecná tvrzení a uvést, že poster vznikl na základě výzkumného šetření v rámci 

zpracování diplomové práce. 

V závěru jsou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumného šetření. 

Práce má minimum pravopisných chyb. Literární zdroje jsou dostačující včetně zahraničních. Nedostatkem je 

chybná citace zdrojů v textu tak i v seznamu zdrojů, kde nesouhlasí roky vydání, strany, některé tituly chybí 

v seznamu zdrojů (s. 15, 16, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 64, 66, 69). Příloh je celkem 13 s řadou názorných fotografií 

autorky. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Kolik zúčastněných pozorování bylo celkem provedeno v rámci výzkumného šetření? 

2. Na s. 49 uvádíte, že zdravotnické zařízení E poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči pro spádovou 

oblast. Z jakých dat a informací jste čerpala? 

3. Domníváte se, že dodržování bezpečnostních pravidel při početní kontrole v rámci perioperační péče 

dle doporučení WHO jsou zodpovědné pouze perioperační sestry? 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace (A, B, C, D, E, F) 
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