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Posudek
Volba tématu
Volba tématu bakalářské práce je zajímavá, protože sterilizační proces za poslední
roky prošel významnou změnou. Většina velkých nemocnic přechází na centrální sterilizace,
kontrola a dokumentace sterilizace je prováděna elektronicky.
Teoretická část:
V teoretické části své bakalářské práce studentka popisuje historii sterilizace, vznik
prvního sterilizátoru, sterilizační proces, jednotlivé druhy sterilizace a vývoj dokumentace.
Jedna kapitola je věnována i výhodám elektronických dokumentačních systémů.
Empirická část:
Užitou výzkumnou metodou byl dotazník, který obsahuje 20 otázek. Výzkum byl
prováděn v pěti náhodně vybraných nemocnicích u 50 respondentů. Z textu není zřejmé, jak
velké nemocnice to byly, protože vzorek 50 respondentů na výzkum sterilizačního procesu je
poměrně malý.
Studentka si stanovila čtyři cíle, kdy tři cíle se potvrdily. Cíl číslo čtyři, který se týkal
vzdělávání v oboru se překvapivě nepotvrdil. U grafů chybí označení a u grafu č.9 nesouhlasí
počet respondentů s grafickým znázorněním.

Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných
prací. Práce je přehledná, nicméně v práci se objevují drobné gramatické nepřesnosti.
Přílohy
Bakalářská práce obsahuje tři přílohy. Je zde uveden výzkumný dotazník, dále
parametry pro parní sterilizaci a tabulka s obaly pro jednotlivé způsoby sterilizace a jím
odpovídající exspirace.
Celkové hodnocení práce
Tématem bakalářské práce je Vývoj dokumentace a kontroly sterilizačních procesů
ve zdravotnictví. Teoretická část je zpracovaná přehledně, rozdělena do tří na sebe
navazujících kapitol. V textu se objevují drobné stylisté a gramatické nedostatky. V empirické
části práce jsou grafy a tabulky zpracovány přehledně, nicméně u grafů chybí název. V diskusi
studentka zmiňuje svoje zkušenosti ze Slovenska a Německa, které však v práci nejsou
zmíněny, což myslím, že je škoda zejména v doporučení pro praxi.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Práci klasifikovat stupněm: - velmi dobře
Otázky a připomínky k obhajobě práce:
Z jakého důvodu v nemocnici, kde mají elektronický dokumentační systém ještě používají i
dokumentaci psanou?
Jak přesvědčíte sestry, aby využívaly možnost dalšího vzdělávání v oboru?
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