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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu   x    

Úvod práce   x    

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    x   

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

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání      x   

Metodika 

Cíle práce   x    

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

Vhodnost a správnost použitých metod*     x  

Popis, vysvětlení použitých metod     x  

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost   x    

Přehlednost, jasnost*   x    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň    x   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*   x    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností      x  

Dosažení stanovených cílů*     x  

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování     x  

Formální stránka práce  

Formální úprava*     x  

Stylistika  x     

Gramatika a pravopis*  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh     x  

Rozsah práce*   x    



 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: ano  
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Míra shody je <5 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

V bakalářské práci s názvem Infekce spojené se zdravotní péčí a jejich prevence, právě kapitolu věnované 

prevenci zcela postrádám. Zpracování teoretické části práce není zcela přehledné, není rozděleno na část 

věnované preventivním opatřením a na část věnující se bariérové péči u již infekčního pacienta. Dodržování 

doporučených postupů, jako je dezinfekce rukou, manipulace s prádlem, biologickým materiálem, dezinfekce, 

sterilizace je zařazeno pod kapitolu bariérová ošetřovatelská péče, což je dodržování postupů u všech pacientů, 

a ne jenom infekčních a v rámci bariérového ošetřování mi naopak chybí podrobnější popis bariérového režimu 

na izolaci, organizační uspořádání – co na izolačním pokoji, co před pokojem apod. V práci je také několik 

formálních chyb, již v anotaci studentka uvádí, že vytvořila standardizovaný dotazník, další nesrovnalosti jsou 

v průzkumné části, otevřené otázky v dotazníku místo uzavřených, jedním z vylučujících kritérií pro výběr 

respondentů je délka praxe, konkrétní číslo ale studentka neuvádí. V dotazníku je otázka na vzdělání sester, se 

kterou není dále pracováno. Dotazníkovým šetřením je zjišťována úroveň znalostí, nebyla ale stanovena žádná 

hodnotící škála procentuální úspěšnosti či neúspěšnosti. Chybné údaje uvádí studentka také v diskusi na s. 44, 

kde uvádí, že většina dotazovaných sester (44,93 %) nezná přesný název zkratky MRSA, v průzkumné části 

na s.33 má však uvedeno, že 44, 93 % sester označilo správnou odpověď. Hlavním cílem práce bylo zjistit 

míru znalostí všeobecných sester, tento ale v závěru studentka nevyhodnocuje a ani se k němu nijak 

nevyjadřuje, hodnoceny jsou pouze dílčí cíle. Je vypracováno doporučení pro praxi, z kterého ale vyplývá, že 

u všech pacientů by se měly dodržovat bariérové postupy, a to používání ochranných pomůcek – rukavic, 

pláště a ústenky. Kladně hodnotím práci s dostatečným množstvím zdrojů, včetně zahraničních, ne všechny 

jsou však uvedeny v seznamu použité literatury, např. Horáčková, Wichsová. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Můžete blíže specifikovat vylučující kritérium týkající se délky praxe? 

2. Podle čeho jste hodnotila úroveň znalostí, měla jste stanovenou nějakou hodnotící škálu? 

3. Domníváte se, že je nutné u všech pacientů v rámci prevence infekcí spojených se zdravotní péčí 

používat všechny ochranné pomůcky, jak uvádíte v doporučení pro praxi? 

 

 

 

 

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

 

D 

 

 
Dne: 22. 11. 2021                                                                                

                            Růžičková Petra v.r.                       

 

 

 


