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Předkládaná práce se zabývá problematikou nozokomiálních nákaz

z hlediska ošetřovatelské péče, je praktická část probíhala v Panochově

nemocnici, s.r.o v Turnově. Téma bakalářské práce bylo zvoleno vhodně

a aktuálně.

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

V teoretické části se studentka nejdříve zarneruie na problematiku

nozokomiálních nákaz z obecného hlediska, v základních pojmech a definicích.

Vzhledem k tomu, že si jako cíl stanovila zejména ověření znalostí v oblasti

nozokomiálních nákaz ošetřovatelskými pracovníky, popisuje v dalších

kapitolách prevenci nozokomiálních nákaz, její význam a dále také oblast kvality

ošetřovatelské péče a základních činností ošetřovatelské péče.

V jednotlivých kapitolách studentka velmi dobře a podrobně popisuje

zmíněná témata a využívá odborné literatury. Oceňuji zejména schopnost

studentky posoudit uvedená témata a zabývat se jejich využitelností pro

ošetřovatelský personál.



V teoretické části bakalářské práce studentka využila velké množství

adekvátních a zajímavých citací a odkazů, ke kterým se snaží zaujímat vlastní

pohled a zabývá se oblastmi využitelnými v praxi.

Praktická část bakalářské práce seznamuje s výsledky kvalitativního

výzkumu prováděném v Panochově nemocnici, s.r.o v Turnově.

V úvodu praktické části jsou představeny oblasti otázek uvedených

v dotazníku.

Následují kapitoly definující metodu výzkumu a charakteristiku

zkoumaného vzorku.

Při řešení kvantitativního výzkumu byla využita metoda dotazníkového

šetření. Studentka stanovila sedm základních oblastí s 19 otázkami a ty se

rozhodla ověřit na vzorku ošetřovatelského personálu ve výše uvedeném

zdravotnickém zařízení. Ve vzorku bylo 64 sester, návratnost byla 87,5 %.

V bakalářské práci je popsán podrobný rozbor výsledků a také způsob

hodnocení výsledků, pouze postrádám stanovení hypotéz na začátku výzkumu,

práce s nimi a konečné zhodnocení.

Kladně hodnotím výběr metody, stanovený počet respondentů,

prezentované výsledky výzkumu a také praktické využití výsledků bakalářské

práce. Drobnou připomínku mám jen ke shrnutí výsledků výzkumu, které je ve

svém obsahu hůře přehledné.

Závěr bakalářské práce považuji za vhodně strukturovaný a shrnující.

Celou bakalářskou práci za přínosnou a velmi kvalitně zpracovanou.

Formální stránka:

Práce je přehledná, bez významných pravopisných chyb, znázornění

výsledků výzkumu je vhodně a logicky uspořádané, jen upozorňuji na drobné

nepřesnosti v grafickém znázornění výsledků výzkumu.
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Závěr:

Jde o bakalářskou práci zabývající se problematikou nozokomiálních

nákaz z hlediska ošetřovatelské péče. Stanovený cíl bakalářské práce byl splněn

a celkový dojem z této bakalářské práce je výborný.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navržený stupeň klasifikace: výborně

Otázky:

• Měla jste možnost praktického srovnání se znalostí tématu

pracovníků v jiných zařízeních?

• Mate přehled o počtu nozokomiálních nákaz na národní úrovni?

Odpovídá počet hlášení ve vašem zdravotnickém zařízení

národnímu průměru?

Praze dne 25. května 2009 Hana Drábková


