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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Jindřich Kopecký  
 
Název diplomové práce:  Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 
 
 
Volba tématu:   1. Aktuální, málo frekventované téma práce 

2. Aktuální, časté téma práce 
3. Neaktuální téma práce 
4. Nevhodně zvolené téma 

 
Cíl práce a jeho naplnění:  1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 
3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 
4. Nevhodně zvolený cíl 

 
Struktura práce:   1.  Pro dané téma velmi vhodná 

2.  Pro dané téma částečně vhodná 
3. Pro dané téma nevhodná 

 
Práce s literaturou:  1.  Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

2.  Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 
3.  Dobrá, použity běžně dostupné prameny 
4. Slabá, použity zastaralé prameny 
5. Nevyhovující – použito málo zastaralé literatury 

 
Vybavení práce tabulkami, grafy, přílohami: 

1. Výborné 
2. Velmi dobré, funkční 
3. Dobré – jen částečně odpovídá nutnému doplnění textu 
4. Nedostačující 

 
Přínosy DP:   1. Originální, inspirativní názory 

2. Ne zcela běžné názory, které jsou inspirativní 
3. Málo vlastních názorů nebo nedostatečně argumentačně podložené 
4. Vlastní názor chybí 

 
Uplatnění DP v praxi a ve výuce: 1. Práci lze výborně uplatnit v praxi 

2. Práci lze částečně uplatnit v praxi 
3. Práci lze výborně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
4. Práci lze částečně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
3. Práce nelze v podstatě využít ani v praxi, při výuce nebo výzkumu 

 
Grafická stránka:   1. Výborná 

2. Velmi dobrá 
3. Dobrá 
4. Nevyhovující 

 
Jazyková stránka   1. Stylistika:  a) Výborná 

b) Dobrá 
c) Nevyhovující 

 
2. Gramatika:  a) Výborná 

b) Dobrá 
c) Nevyhovující 



Příloha B 

 
Zásadní připomínky k DP: 1. nemám 

2. mám tyto: 
 
 
 
 
 
Další hodnocení: 
 
Hodnocená diplomová práce představuje svým způsobem průkopnickou publikaci na dané téma. Kromě 

teoretické části, ve které diplomant komplexně shrnuje teoretické aspekty nozokomiálních infekcí ve 

zdravotnickém zařízení (viz kapitoly týkající se definice, rozdělení, původci, rezistence, zdrojů a přenosu), 

přináší praktická část i ekonomicko-manažerský pohled na sledovanou problematiku. 

 

Bohužel pokus o přesnější ekonomické/finanční vyjádření negativních přínosů fenoménu nozokomiálních nákaz 

selhal. Na vinně je (kromě obecného přístupu k NN v rámci České republiky) zejména kvalita dat, poskytnutých 

sledovaným lůžkovým zařízením. Závěr diplomové práce pak díky tomu vyznívá spíše ve spekulativně  v rovině 

„NN jsou průvodním znakem poskytování zdravotnické péče, podílí se na zvyšování nákladů v lůžkových 

zdravotnických zařízení – zejména díky reoperacím a revizi zákroků, delší hospitalizací a dodatečným nákladům 

na nákladnější ATB.“ 

 

Nicméně celkově hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou, splňující formou i rozsahem nároky kladené 

na takovýto typ odborného textu. 

 

 
 
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě: 

1. ano 
2. ne 

 
Navrhovaná klasifikace:  1. výborně 
    2. výborně nebo velmi dobře dle ústní obhajoby 

3. velmi dobře 
4. velmi dobře nebo dobře dle ústní obhajoby 
5. dobře 
6. dobře nebo nevyhověl dle ústní obhajoby 
7. nevyhověl 

 
Otázky k ústní obhajobě práce: 
 
1. Můžete odhadnout (aspoň přibližně, např. procentním podílem na nákladech) negativní ekonomický dopad 
výskytu NN ve sledovaném lůžkovém zdravotnickém zařízení? 
 
 
2.  Jak byly přijaty Vaše závěry managementem sledovaného lůžkového zdravotnického zařízení? 
 
 
 
 
Datum:         Podpis oponenta DP 
 
18.5. 2007      Ing. Ondřej Lešetický 


