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Studentka ke své práci přistupovala velmi zodpovědně, průběžně ji konzultovala jak se 
mnou tak s metodologickou konzultantkou. Od samého počátku se chtěla zabývat 
multidisciplinární spoluprací ve zdravotnickém týmu, postupně dospěla k názoru, že 
nejvhodnějším přístupem k této problematice bude metoda akčního výzkumu.

V teoretické části vychází ze studia rozsáhlé literatury k této problematice a podává 
přehled o tom, co je v současné době předpokládáno o interdisciplinárním týmu ve 
zdravotnickém zařízení, jaké je jeho vymezení a působnost. Velmi podrobně se zabývá 
specifiky interdisciplinárního týmu a interdisciplinární spoluprací ve zdravotnickém 
zařízení. Jednotlivé vztahy a vazby průběžně dokumentuje grafy a diagramy. Diskutuje 
důvody pro zavádění konceptu insterdisciplinární spolupráce ve zdravotnictví, a to 
z pohledu jednotlivých manažerských přístupů a mezioborové spolupráce, v rámci řízené 
péče, evidence based practice, kvality a mezioborové spolupráce, efektivity, vhodnosti 
péče, dostupnosti a kontinuity péče.

Obsáhle zdůvodňuje také na základě zevrubného teoretického studia pozitivní i negativní 
aspekty interdisciplinární týmové spolupráce, zabývá se postavením a rolí zdravotnických 
pracovníků v interdisciplinárním týmu, charakterizuje práci zdravotnických pracovníků 
nelékařských profesí dle současných legislativních norem i literárních pramenů, diskutuje 
pojem profesionální autonomie. Podrobně se zabývá systémem vzdělávání a pracovními 
náplněmi jednotlivých profesí. 

Teoretický úvod je sice relativně rozsáhlý (40 stran) nicméně se domnívám, že je ucelený 
a přehledný a je dobrým východiskem k praktické části. 

V praktické části si studentka předsevzala „popsat mechanismy, které ovlivňují 
mezioborovou spolupráci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na konkrétním 
nemocničním oddělení“ a v rámci akčního výzkumu  „realizovat ty změny, které povedou 
k naplnění vize žádoucí mezioborové spolupráce, a to v podobě stanovené samotnými 
zaměstnanci oddělení. Aktivní participace zdravotnických pracovníků nelékařských 
profesí pracujících na daném pracovišti je garancí postupů, které vyhovují aktérům změn 
a zvyšují pravděpodobnost jejich dosažení“. 

Dále studentka popisuje vlastní proces akčního výzkumu, definuje výzkumnou populaci, 
výběrový vzorek- pracovní skupinu, popisuje přehledným způsobem výzkumné metody a 
techniky. Základní výzkumnou metodou byly pro autorku skupinové rozhovory na 
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setkáních pracovní skupiny, tato metoda byla doplněna dalšími kvalitativními i 
kvantitativními metodami, které jsou přehledně znázorněny v tabulce. Postupně byly 
stanoveny prioritní cíle výzkumných aktivit, kterými se staly komunikace, skladba
komunikovaných informací, cíl práce interdisciplinárního týmu a organizace práce 
interdisciplinárního týmu. Průběžně byla hodnocena kritéria pro hodnocení efektivity 
výzkumných aktivit, což je opět přehledně zobrazeno v tabulce. Byla vypracována teorie 
akce pro zlepšení mezioborové spolupráce ZPNP, jednotlivé změny vyplývající 
z výzkumu byly postupně implementovány, způsob implementace je opět znázorněn 
graficky. Postupně jsou popsány aktivity jednotlivých týdnů, jednotlivé činnosti jsou opět 
přehledně popsány i graficky znázorněny. Je popsán také vývoj mezioborové spolupráce.

V závěrech výzkumu a doporučeních pro praxi studentka diskutuje jednotlivé přínosy 
výzkumu, kterými jsou poznání pracovního prostředí, změna zodpovědnosti pracovníků, 
rozšíření odborné perspektivy jednotlivých členů týmu. Diskutuje také omezení 
výzkumu, kam patří zejména zdroje, a to jak materiální tak lidské i politické a 
organizační. Samostatný oddíl tvoří diskuse motivačních faktorů pro zajištění týmové 
interdisciplinární spolupráce. 

Výsledky výzkumu jsou zobecněny v doporučeních pro praxi. Následuje stručný závěr.

Přílohy tvoří projekt práce, seznam literatury a četné pracovní přílohy pro výzkumnou 
práci.

Závěrem: práci považuji za jednoznačně nadprůměrnou, a to po stránce formální i 
obsahové i z hlediska potřebnosti a aktuálnosti problému. Hodnotím ji jako výbornou. 

V Praze 2. června 2007

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.




