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Interdisciplinární spolupráce se osvědčuje v mnoha oblastech našeho života. Namátkou lze 
uvést interdisciplinární spolupráci při řešení např. domácího násilí, při řešení léčby nádorů, 
v reprodukční medicíně apod. Méně často se věnuje pozornost interdisciplinární spolupráci 
zdravotnických pracovníků nelékařských profesí. Autorka si tedy vybrala pro svoji 
diplomovou práci velice zajímavé téma a navíc jej zpracovala metodou kvalitativního 
výzkumu. Dnes si ani neumíme představit péči o pacienta bez spolupráce mnoha profesí. Ale 
je otázka, zda má tato spolupráce jasný cíl a směr. 

Autorka se zevrubně zabývá tématem interdisciplinárního týmu, zaměřuje se konkrétně na 
interdisciplinární spolupráci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí. V teoretické 
části věnuje pozornost specifickým znakům interdisciplinárního týmu v prostředí 
zdravotnického zařízení. V další části se zabývá mezioborovou týmovou spoluprací. 
Podrobněji rozebírá důvody, proč je žádoucí zavádět tento styl práce právě do zdravotnické 
praxe a následuje popis výhod a možných úskalí aplikace této koncepce. V závěru teoretické 
části specifikuje role, charakteristiku práce, její náplň a vzdělávání jednotlivých zdravotníků, 
kteří tvoří mezioborový tým ve zdravotnickém zařízení. Autorka velice výstižně reflektuje 
současnou praxi, když konstatuje, že týmy zdravotníků pracují často nahodile bez jasně 
definovaného cíle při péči o konkrétní pacienty, a jejich intervence nejsou koordinovány 
s aktivitami kolegů. Je zřejmé, pokud budeme trvat na poskytování kvalitní péče, že se 
neobejde bez efektivní interdisciplinární spolupráce. 

Výzkumná část se zaměřuje na konkrétní nemocniční oddělení, kde autorka sledovala 
zavedení konceptu efektivní interdisciplinární spolupráce do praxe. Velice pozitivně 
hodnotím použití participativní výzkumné metody, kterou je akční výzkum (Action 
Research). Akční výzkum reflektuje klinickou praxi a umožňuje řízení změn, které jsou 
důležité pro neustálé zdokonalování zdravotnických zařízení. Výzkumem se podařilo autorce 
zmapovat mechanizmy působící na žádoucí podobu interdisciplinární spolupráce 
zdravotnických pracovníků nelékařských profesí v podobě stanovené samotnými zaměstnanci 
pracoviště a zabývala se organizačními, personálními a jinými otázkami související 
s efektivní mezioborovou spoluprací zdravotníků. Proces akčního výzkumu je velice názorně 
popsán a komentován. V závěru práce se autorka kriticky zamýšlí nad přínosy i jistými 



omezeními akčního výzkumu a přináší podnětná doporučení pro praxi. Výsledky práce 
rozhodně stojí za zveřejnění.

Autorka prokázala v předložené diplomové práci, že ovládá základní postupy a etiku vědecké 
práce, že se dokáže dobře orientovat v dané problematice. Za diplomovou prací je vidět 
nadšení, motivace i zodpovědnost autorky. V českém ošetřovatelském výzkumu najdeme 
spíše práce zpracované kvantitativními výzkumnými metodami, než kvalitativními. 
Domnívám se, že tato práce je přínosem i pro obor ošetřovatelství, právě proto, že zvolená 
výzkumná metoda dovolila autorce bližší poznání života pracoviště. Jako pozitivní hodnotím i 
to, že participace zdravotníků z oddělení na výzkumu odhalila, že potenciál pro žádoucí 
změny praxe oddělení je značný. To je velice dobrý příslib do budoucna. 

Autorce a týmu, se kterým absolvovala proces akčního výzkumu uvedený v diplomové práci, 
přeji, aby se podařilo udržet nastartované pozitivní změny v praxi a aby je dále nadšeně 
rozvíjeli a modifikovali.    

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení diplomové práce: výborně.

V Praze, 6. června 2007 Mgr. Eva Marková
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