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Posudek 
 
 

 

Volba tématu: 
Volba tématu je originální. Oddělení věnující se sterilizaci prošla mnoha změnami. Byla 
centralizovaná, změnilo se technické vybavení a požadavky na kvalitu.  
Celkově roste význam zdravotnické dokumentace, dokumentace sterilizačních procesů není 
výjimkou.  

 
Teoretická část: 
Teoretická část sestává ze tří větších kapitol, které jsou dále členěné.  
Postupně se autorka věnuje historii sterilizace obecně a konkrétní historii v České republice. 
Druhá kapitola se zaměřuje na jednotlivé fáze sterilizačního procesu. Třetí kapitola se věnuje 
formám dokumentace.  
Autorka čerpá z aktuálních literárních zdrojů, které dostatečně cituje. 
Rozsah teoretické části nepřesahuje 50% textu. 
 

 
 



Empirická část: 
Autorka si stanovila čtyři cíle.  
Cíl číslo 1: Zjistit, jaký dokumentační systém je používán, klady a zápory dokumentačního 
systému 
Cíl číslo 2: Zjistit, jaké sterilizační metody jsou používány. 
Cíl číslo 3: Zjistit teoretické znalosti sester pracujících na oddělení centrální sterilizace. 

Cíl číslo 4: Zmapovat vzdělávání sester pracujících na oddělení centrální sterilizace. 
 
Byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu. Dotazník vlastní konstrukce má 20 položek,  
Respondenty výzkumného šetření se stalo 50 zaměstnanců z 5 náhodně vybraných 
nemocnic.  
Počet respondentů,  s ohledem na zvolenou metodu, mohl být vyšší. 
Výsledky jsou  prezentovány pomocí 19 tabulek a 20 grafů. 
Hned v první tabulce je zajímavý výsledek. Ještě stále není zájem o práci na sterilizaci z řad 
čerstvých absolventů. Ve věkové kategorii do 29 let nebyl ani jeden respondent. 
Pouze tři respondenti absolvovali kurz „Metody sterilizace“, proškolených pro systém 
elektronické dokumentace bylo 59%. 
 

Přílohy: 
Práce je doplněna třemi přílohami.  
Dotazník. Parametry parní sterilizace a  tabulku s obaly pro jednotlivé způsoby sterilizace a 
jim odpovídající exspirace. 
 

 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 

(Opatření děkana č. 10/2010) 
Stylistické jazykové zpracování je dobré. 
Tabulky a grafy jsou srozumitelné. U grafu číslo 9 došlo evidentně k záměně výsledků.  
Autorka čerpala z 28 literárních a internetových zdrojů, které v textu adekvátně cituje. 

 
Spolupráce autora bakalářské práce s vedoucím práce: 
Autorka využila možnosti konzultace, pracovala velice samostatně. 
 
Celkové hodnocení práce: 
Práce je dobře zpracovaná. Je patrná zainteresovanost autorky na tématu. 
Práce / i přes drobné nedostatky/ splňuje požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou 
práci.  
 
 
Doporučuji k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm:  výborně  až velmi dobře dle obhajoby 
 
 



 
Otázky a připomínky k obhajobě práce:  
Domníváte se , že by specializační kurz Metody sterilizace v NCO NZO měl být pro pracovníky 
odd. sterilizace povinným ? 
 
 
 
V Praze 31. 1. 2014            Podpis vedoucího práce: Mgr. Iva Eislerová 
       
 


