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

 

Studentka Bc. N. Všianská zpracovala diplomovou práci na téma dovedností perioperačních sester 

posuzovaných dotazníky KSMOR. Téma je aktuální a souzní s často kritickým nedostatkem 

kvalifikovaných sester ve všech oblastech zdravotnictví, perioperační péči nevyjímaje. Teoretická část 

popisuje program Erasmus +, perioperační péči i dovednosti perioperačních sester a jejich hodnocení.  

V části empirické by mohla být podrobněji popsána metodologie výzkumného šetření. Při zpracování 

výsledků jsou využity odpovídající statistické metody. Diskuze je přiměřená, odpovídá neobvyklému 

tématu, ale diplomantka využívá porovnání s podobnými výsledky v literatuře. Autorka čerpá 

s odpovídajícího množství kvalitních zdrojů. 

Studentka pracovala velmi pilně, hojně konzultovala s vedoucím práce a řídila se jejími připomínkami. 

Bohužel při finalizaci práce přehlédla v příloze nedostatečně anonymizovaný dokument převzatý 

z konkrétního zdravotnického zařízení. 
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