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Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  X     
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Případný komentář: Nejvyšší míra podobnosti 0 %. Pouze u citace některých legislativních 

dokumentů byla míra shody menší než 5 %.  

 

 

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

Studentka Bc. Laura Flores Santiago vypracovala diplomovou práci na téma: „Polohování pacientek 

v perioperační péči.“ Výběr tématu je přínosný vzhledem ke studovanému oboru, a proto jeho volbu 

považuji za vhodnou. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Rozsah diplomové práce je 

dostatečný.  

Teoretická část je rozdělena do šesti hlavních kapitol zaměřených na problematiku perioperační péče 

včetně personálu a vybavení operačních sálů, dále pak na polohování pacientky na operačním stole, 

nežádoucí události s tím související a také na zdravotnickou dokumentaci. Kapitoly jsou za sebou 

logicky řazeny. Tato část je popsána dostatečně a srozumitelně. 

Výzkumná část byla rozdělena do dvou částí. V první části studentka prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů zjišťovala, jak mají na vybraných pracovištích nastavena bezpečnostní 

opatření související s polohováním pacientek, jak probíhá školení personálu, jaké mají možnosti 

polohování a jak pečují o polohovací pomůcky. Ve druhé části prostřednictvím zúčastněného 

pozorování studentka zjišťovala, jak jsou dodržována bezpečnostní opatření související s polohováním, 

a následně pak porovnávala, zda se shodují informace získané z rozhovorů s údaji zjištěnými v rámci 

zúčastněného pozorování. Data z pozorování zapisovala do archu vlastní tvorby. Tato část je popsána 

přehledně a v dostatečném rozsahu.  

Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách a opatřeny vždy podrobným komentářem. Ačkoliv jsou data 

spíše kvalitativního rázu, tak pro komparaci výsledků jednotlivých pracovišť studentka data 

kvantifikovala.  

Diskuze i závěr jsou popsány uspokojivě. V práci je uvedeno 8 příloh. 

Studentka pracovala s dostatečným počtem literárních zdrojů, uveden soupis 89 bibliografických citací. 

V některých citacích jsou drobné nepřesnosti (např. Věstníky). Přibližně 3/4 citovaných literárních 

zdrojů není starší 10 let včetně zahraniční literatury.  

Po formální stránce je předložená práce v pořádku, ojediněle se zde vyskytují překlepy či stylistická 

neobratnost. U soupisu literatury by bylo vhodnější zarovnání do bloku.  

Studentka využila konzultací přiměřeně, spolupracovala, většinu připomínek akceptovala. Studentka 

vytvořila i přehledný edukační materiál pro základní a gynekologickou polohu, který je součástí Přílohy 

H. 
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