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Volba tématu:
Jedná se o velmi aktuální problematiku ošetřovatelské praxe, která musí čelit nedostatku relevantních
českých informací, podložených na medicíně založené na důkazech.
Za výběr nelehkého tématu je nutno zpracovatelce poděkovat.

Teoretická část:
Pisatelka jasně definuje předmět zkoumané problematiky ajasně vytyčuje cíl práce.
Logické členění teoretické části na část mikrobiologickou, epidemiologickou a těžiště teoretické části
věnované zásadám ošetřovatelské péče dokumentují pečlivou teoretickou průpravu. Vysoce oceňuji
samostatnou kapitolu věnovanou hygienickému zabezpečení rukou v ošetřovatelské péči. V teoretické
části je věnovaná důležitá část týkající se edukace v vztahu k pacientovi jako nedílná součást
prevence. Tento základ vytváří příznivé podmínky pro relevantní názory pro zpracovávanou
problematiku.

Empirická část:
Práce sleduje vytýčený cíl, průzkum vědomostí a znalostí. Vytvoření vlastního dotazníku je velmi
náročná činnost. To dokumentuje pisatelka v pečlivě a srozumitelně popsané metodice výzkumu a pak
v metodice zpracování získaných dat. Získané výsledky nehodnotí, ale jasně popisuje. Zkoumaný
vzorek byl relevantní jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Vhodnou volbu rozdělení celku na
chirurgické a nechirurgické obory potvrdily i výsledky práce. Výsledky jsou prezentované ve formě
jednoduchých a srozumitelných tabulek a grafů. Prezentace výsledků je přehledná. Diskuse odpovídá
úrovni poznatků. Postrádám zde ale srovnání se standardem FN, protože celý zkoumaný soubor je
zjednoho zdravotnického zařízení a tato možnost se zde přímo vybízela.

Závěry práce:
Jsou stručné a jasné, práce je dobře opakovatelná a doporučení na opakování je relevantní. Bakalářské
práce je přínosem pro sledování kvality zkoumaného zdravotnického zařízení.

Literatura a práce s literaturou:
Výběr literatury je relevantní zkoumané problematice. Jsou využity oficiální doporučené postupy pro
ČR, doporučení WHO, učebnice, odborná literatura i aktuální články z časopisů. Je škoda, že nebyly
zcela využity zahraniční webové stránky specializované pro ošetřovatelství, kde je množství
specifických informací.

Kvalita příloh:
Přílohy mohou být významným zdrojem informaci pro čtenáře.

Práce je koherentní, dokazuje velmi dobrou teoretickou přípravu a kvalitní zpracování dat.
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K diskusi navrhuji:
I.) Popište rozdílnost bariérových principů ošetřovatelské péče o MRSA pozitivního pacienta a
standardního pacienta.
2.) Charakterizujte základní rozdíly v hygienickém mytí rukou a hygienické dezinfekce rukou a
pokuste se vysvětlit výhody a nevýhody pro ošetřovatelskou praxi.
3.) V práci jste zjistila rozdíly mezi chirurgickými a interními obory ve dvou oblastech - ošetřování
ran a kohortovém principu izolace - jak si tento rozdíl vysvětlujete. Co by jste navrhla, aby rozdíly
nebyly tak významné.

Návrh klasifikace práce:
Výborně

V Hradci Králové, 9. května 2008

MUDr. Eva Míčková
nemocniční hygienik
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