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Posudek  
 
Volba tématu 
Autor se zabývá velmi aktuálním tématem prevence ventilátorové pneumonie v rámci 
ošetřovatelské péče na pracovištích intenzivní medicíny. 
 
Práce má teoreticko-empirický charakter. Samotná práce má 116 stran a je doplněna dvěma 
přílohami. Autor uvádí padesát literárních zdrojů, z nich 36 zahraničních. 
 
Teoretická a výzkumná část 
Teoretická část je přehledně členěna do čtyř kapitol. Úvodní kapitoly patří teorii 
nozokomiálních nákaz a ventilátorové pneumonie (dále VAP), další pak způsob zajištění 
dýchacích cest. Nejrozsáhlejší část je věnována ošetřovatelské péči a preventivním 
opatřením VAP. Jednotlivá preventivní opatření jsou probrána velmi podrobně, přičemž 
práce odkazuje na aktuální doporučení včetně v současné době dostupných studií v této 
oblasti. 



Formální zpracování práce 
Výzkumné šetření probíhalo ve třech pražských fakultních nemocnicích na lůžkové části klinik 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Sběr dat probíhal formou anonymního 
dotazníku o 39 položkách. Data jsou pak pro přehlednost prezentována s využitím tabulek a 
grafů. U relevantních položek jsou analyzovány také odpovědi v závislosti na stupni 
dosaženého vzdělání či aktuálním pracovišti. Výsledky jsou pak shrnuty a porovnány 
v rozsáhlé diskuzi. V závěru práce je také naznačena možnost dalšího využití výsledku 
výzkumu. 
 
Přílohy  
Práce obsahuje dvě přílohy, z nichž jednu tvoří dotazník použitý pro sběr dat. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Práce je stylisticky velmi dobře vypracována. Jednotlivé kapitoly jsou členěny velmi 
přehledně. Výsledky jsou prezentovány s využitím přehledných tabulek a barevných grafů. 
Pečlivost je věnována také interpretaci dat.  
Práci pokládám za velmi přínosnou také z hlediska přehledného a velmi podrobného 
zpracování aktuálních doporučení v oblasti prevence VAP, která jsou v současné době 
dostupné česky psané literatuře pouze velmi obtížné dohledatelné.  
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
Práci klasifikuji stupněm výborně  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 
1) Jaká konkrétní opatření by mohla být na základě Vašeho výzkumu přijata na Vašem 

pracovišti? 
2) Jaké změny byste zvážil v případě provádění obdobného výzkumu v budoucnu a proč?   
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