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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Změna image porodnice v porodnickém systému ČR 
 

Autorka práce:  Bc. Julie Jeřábková 

 

Porodní oddělení považují obvykle managementy nemocnic za své výkladní skříně. 

Nicméně ani těmto oddělením se nevyhýbají zvyšující se nároky na rozsah a především 

pak způsob poskytovaných služeb. Sociální sítě a aktivity neziskových organizací, za 

všechny jmenujme např. Aperio, z.s. a jeho Průvodce porodnicemi, pak vytváří prostor 

pro vyjádření okamžité zpětné vazby na kvalitu poskytnutých služeb. Největší překážkou, 

při zavádění požadovaných změn, je, zdá se, lékařská rutina a neochota přizpůsobovat se 

pochopitelným a rostoucím požadavkům budoucích maminek a je doprovázejících osob – 

partnerů, manželů, dul ad. 

 

Ne všechna nemocniční zařízení však volí strategii rezistence a pomalu realizovaných 

změn. Osvícenější vedení porodních oddělení přistupuje k zavádění systémových změn, 

jejichž cílem je radikální změna přístupu k porodu. Popisem jedné takové změny se ve 

své diplomové práci zabývá i Bc. Julie Jeřábková. 

 

Teoretickou část autorka staví na dvou tematických pilířích. Jedním tématem je logicky 

porodnictví, druhým pak management, konkrétněji kultura, image organizace a 

management změny. Z použité literatury převažuje první tematická oblast. K tématu 

managementu zdroje nechybí, je jich však podstatně méně. 

 

Data byla sbírána především formou zúčastněného pozorování a následným psaním 

terénního deníku. Diplomantka měla výhodu, do jisté míry i trochu limitující, že na 

popisovaném pracovišti byla zaměstnaná jako porodní asistentka. Díky své manažerské 

specializace tak měla možnost popisovaný proces posuzovat z úrovně kvality jeho řízení. 

Zjištění, ke kterým došla, nejsou v českých podmínkách příliš překvapivá. Jak tomu 

bývá, proces nebyl příliš plánován, ani dostatečně komunikován, což se projevilo v jeho 

realizační fázi např. odchodem všech do té doby zaměstnaných lékařů. Z popisu cílového 

stavu je zřejmé, že se managementu nedaří, nejspíše vlivem stavu na trhu práce, 

vypořádat se zaměstnanci, na jejichž komunikaci a chování jsou opakovaně cíleny 

stížnosti.  

 

I přes tyto skutečnosti je diplomová práce užitečnou sondou do řízení změn v současných 

zdravotnických zařízeních. Ukazuje mimo jiné na nutnost posilování manažerských 

kompetencí lékařů v pozicích vedoucích pracovníků. Zároveň evokuje otázku po 

profesionalitě lékařských i nelékařských zaměstnanců a jejich připravenosti reagovat na 

měnící se požadavky uživatelů zdravotnických služeb. 

 

Diplomová práce má i aplikační část, kterou zachycuje 11. kapitola (str. 72 – 80). Zde 

diplomantka nabízí obdobným zařízením kroky, které by jim měly pomoci při zavádění 

změn směřujících k ponechání vlastního tempa porodu, zavedení volného pohybu 
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rodiček, k zpřístupnění porodu dalším osobám a dalších pro klientsky orientovaných 

provozních inovací.   

 

Diplomová práce prošla, od své první verze, podstatnou změnou a to především v její 

empirické části. Diplomantce se nakonec podařilo dát textu podobu výzkumné zprávy. 

Ke zvýšení vypovídací hodnoty empirické části by pomohla triangulace. Takto musíme 

diplomantce především věřit, že se při pozorování nemýlila, že si při popisu 

zaznamenaných jevů udržela dostatečný odstup. 

 

Je dobře, že Bc. Julie Jeřábková, v sobě našla energii a chuť diplomovou práci v její 

empirické části upravit do aktuální podoby. Jsem přesvědčen, že je takto srozumitelnější, 

ale především přesvědčivější.       

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) Popište, jaké jiné metody bylo možné využít ve fázi sběru dat, a jak byste dnes, na 

základě dosažených zjištění, navrhla design výzkumu průběhu změny 

v popisovaném zdravotnickém zařízení. 

   

Prohlašuji, že diplomová práce, Změna image porodnice v porodnickém systému ČR, 

splňuje nezbytné požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm velmi dobře.  

 

V Praze 7. ledna 2019 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


