
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
1. lékařská fakulta 

Ú S T A V    T E O R I E    A    P R A X E    O Š E T Ř O V  A T E L S T V Í 
140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800 

 

Posudek oponenta diplomové práce  
 

Název diplomové práce  

Opatření při poskytování ošetřovatelské péče v prevenci ventilátorové pneumonie 

Název diplomové práce v anglickém jazyce  

Nursing care measures in the prevention of ventilator-associated pneumonia 

Autor práce   Bc. Václav Kukol 

Název studijního oboru  Intenzivní péče [MIP] 

Forma studia   Prezenční    

Vedoucí práce  Mgr. Jana Heczková 

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK 

Oponent práce  PhDr. Dagmar Feixová, KARIM VFN    

Akademický rok   2012/2013 

 

Posudek 

Volba tématu 

Ventilátorové pneumonie (VAP) patří mezi nejčastější nákazy získané na ICU, jsou příčinou 
signifikantně vyšší morbidity a mortality s prodloužením hospitalizace a nárůstem nákladů na 
léčbu. V některých preventivních opatřeních existují validní doporučení, o některých se 
v odborných společnostech stále diskutuje. Každá snaha o eliminování této problematiky má 
velký význam. Předkládané téma považuji v oboru Intenzivní péče za vysoce aktuální, plně 
odpovídá studijnímu oboru.  
 
Teoretická a výzkumná část 
Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část má 4 hlavní kapitoly, které jsou 
dále členěny na podkapitoly. S podrobným členěním se neztotožňuji, domnívám se, že uvedená 
struktura není pro přehlednost celé práce nezbytná. Uvedené poznatky odpovídají současnému stavu 
vědeckého výzkumu. Velká pozornost je správně věnována ošetřovatelské péči. Autor prokazuje 
schopnost tvořivého přístupu, získané poznatky je schopen analyzovat a zpracovat s logickou 
návazností. Využívá 50 domácích i zahraničních literárních zdrojů, z nichž většina není starší 5 - 10 let. 
Všechny citované prameny uvádí v Seznamu literárních zdrojů. Zpracování teoretické části práce je na 
vysoké odborné úrovni.   
Empirická část tvoří 2/3 celkového objemu práce, obsahuje 1 hlavní cíl, 4 dílčí cíle a 8 hypotéz. Cíle 
práce jsou v souladu s teoretickými východisky.  Dílčí cíle jsou vyčerpávajícím způsobem zaměřeny na 
mapování možných ovlivnitelných opatření při poskytovaní ošetřovatelské péče v prevenci 
ventilátorové pneumonie. Metodou práce je kvantitativní výzkum. Autor zvolil standardní metodu 



práce (dotazník) a dosahuje poměrně vysoké návratnosti. Praktickou část práce realizuje                      
ve 3 zdravot. zařízeních srovnatelného typu. Soubor tvoří 115 respondentů, výzkum trvá 2 měsíce. 
Výsledky výzkumné práce jsou zpracovány přehledně a precizně formou tabulek a grafů. V části 
diskuze autor přináší i vlastní komentáře a úvahy. Domnívám se, že předkládané téma by zasluhovalo 
rozsáhlejší odbornou diskuzi, především četnější porovnávání výsledků práce s pracemi jiných autorů 
a verifikaci hypotéz statistickými metodami. Všechny stanovené cíle práce byly splněny. Úroveň 
diplomové práce by jistě zvýšilo, kdyby jedním z cílů byla konkrétní doporučení pro sledovaná 
zdravotnická zařízení nebo je autor v závěru práce předložil jako témata pro budoucí výzkumnou 
práci v oboru Intenzivní péče. Tyto připomínky nijak podstatně nesnižují úroveň velmi dobré 
diplomové práce.  

Formální zpracování práce 
Diplomová práce odpovídá normám a předpisům pro psaní závěrečných prací. Abstrakt a klíčová 
slova plně odpovídají obsahu celé práce. Práce má vysokou úroveň jazykového zpracování s minimem 
gramatických chyb.  
 
Přílohy  
Součástí práce je přehledný „Dotazník k vlastnímu výzkumnému šetření“ a „Souhlasná stanoviska 
zdravotnických zařízení k povolení výzkumu.“ Kvalita příloh je na dobré úrovni.   
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Diplomová práce s názvem „ Opatření při poskytování ošetřovatelské péče v prevenci ventilátorové 
pneumonie“ přináší stále aktuální téma. Teoretická i empirická část práce je zpracována na vysoké 
odborné úrovni. Práce vypovídá o hlubokých znalostech autora a dokladuje skutečný zájem                 
o řešenou problematiku i schopnost tvůrčího přístupu. Předkládaná diplomová práce nepostrádá 
základní principy a etiku vědecké práce. Výsledky práce budou poskytnuty sledovaným 
zdravotnickým pracovištím a mohou tak být přínosem praxi založené na důkazech. Práce odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomovou práci po formální i odborné stránce. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě a klasifikuji stupněm „velmi dobře.“  

 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře  neprospěl/a 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 
 

1. Pokuste se stručně formulovat návrhy doporučení pro praxi vyplývající z výsledků práce.  
2. Časný transport nemocných patří k ovlivnitelným rizikovým faktorům vzniku ventilátorové 

pneumonie. Uveďte důvody. 
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