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Volba tématu a cíl práce:

Problematika ochrany soukromí hospitalizovaných, ale i ambulantních  pacientů je ve světě i 

u nás v posledních desetiletích intenzivně sledována. Proto volba tohoto tématu se zaměřením 

na pacientky gynekologicko-porodnického oddělení se jeví jako velmi přínosnou, navíc je-li 

zpracována autorkou, která v tomto oboru pracuje.

Cílem práce tedy bylo popsat současný stav ochrany soukromí na vybraném gynekologicko-

porodnickém oddělení. Současně také i vytvořit návrh reálného plánu potřebných změn 

s ohledem na konkrétní podmínky daného oddělení.

Literární část:

V literární části autorka prokázala rozsáhlé znalosti týkající se daného tématu, vysvětluje 

pojem pacient a nové snahy o zavádění pojmu klient, v němž se postupně ztrácí nadřazenost 

lékaře, mění se vztah mezi ním a nemocným.

Změna jejich vztahu je způsobena i charakteristickými rysy dnešní doby – nezávislostí, 

individuální svobodou, odpovědností jednotlivce a jeho právy, vzděláním a přístupem 

k medicínským informacím, které byly dříve tabu.  Autorka zastává názor, že klient by mělo 

být používáno spíše tam, kde vztah mezi jednotlivými stranami má charakter zákaznického 

modelu (estetická chirurgie, stomatologie), naopak pacient doporučuje použít spíše v případě 

poskytování diagnosticko-terapeutické péče pro jeho nemoc či zranění.



2

V další části seznamuje s historií ochrany soukromí od středověku, kdy ošetřovatelskou péči 

v řádech zajišťovali křesťanští, muslimští, židovští lékaři a péči o nemocného zajišťoval vždy 

ošetřovatel stejného pohlaví. 

Pak cituje z Listiny základních práv a svobod, článek 7 a 10, který se zabývá nedotknutelností 

osoby a jejího soukromí. Pokračuje Konvencí o biomedicíně, článek 2 a 10, ve kterých je opět 

začleněna ochrana soukromí jedince. Porovnává vztah a platnost této Konvence jako 

mezinárodní úmluvy k Ústavě ČR. Autorka pokračuje kapitolou o povinné mlčenlivosti 

zdravotníků, a poukazuje na právní nevynutitelnost při pochybení studentů LF, SZŠ, VOŠ. 

Zde je možné apelovat jen na mravní normy těchto budoucích zdravotníků. Následuje 

informace o ochraně soukromí, které vyplývají z etického kodexu Práva pacientů, který je jen 

morálně závazný. Rozdíly mezi kodexem a realitou by ale měly být minimální. Lidé jsou 

individualitami, a proto má každý jiný přístup k fyzickému, ale i psychickému obnažování.

Autorka dále kritizuje nevhodné praktiky, které jsou dosud na některých gynekologicko-

porodnických pracovištích běžné, zvláště na porodním sále je více lidí než je nezbytně nutné, 

na pokoji je vyšetřována a dotazována rodička před ostatními ženami, souhlas s přítomností 

dalších osob je směřován k partnerovi rodičky. Pacientka, jejíž soukromí a intimní sféra je 

maximálně narušena, je ignorována.

V další části se autorka zmiňuje o profesních doporučeních - Etickém kodexu České lékařské 

komory a Etickém kodexu Mezinárodní rady sester.

Praktická část:

Tato část začíná shrnutím cílů, popisuje pracoviště, na kterém výzkum prováděla. Jednalo se o 

GP pracoviště ve Středočeském kraji, s 50 lůžky (46 standardních, 4 pro intenzivní péči), se 3 

ambulancemi (příjmová, sonografická, gynekologická), s průměrným počtem porodů okolo 

800/rok. Zdravotnický tým tvoří 9 lékařů, 26 porodních asistentek (19 ve třísměnném 

provozu, 7 v ranním – z toho 1 vrchní a 2 staniční sestry) a 2 sanitárky. Pomocný personál 

nebyl vyčíslen.

Termín k dotazníkovému šetření byl striktně určen managementem oddělení na leden 2007, 

kdy bylo zavřeno jedno oddělení. Z toho důvodu nemohla Bc. Zajíčková oslovit 

předpokládané množství respondentek, což mělo vliv na celkové vyhodnocení výzkumu.
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Dotazníky byly 2, jeden pro pacientky hospitalizované na GP oddělení a druhý pro 

zdravotníky. Z důvodu požadovaného utajení identity nebylo možno rozlišit odpovědi lékařů 

a sester. Jediné kritérium pro zařazení pacientek byla minimálně 2 denní hospitalizace. Jako 

další výzkumné nástroje byly využity neformální rozhovory a vlastní pozorování Bc. 

Zajíčkovou na GP pracovišti.   

Před vlastním dotazníkovým šetřením byl proveden předvýzkum na skupině 10 osob, za 

účelem zjištění správnosti zvolených výzkumných nástrojů.

Autorka nastínila 1 obecnou a 7 pracovních hypotéz. Hypotézy č. 1 a 2 byly potvrzeny, 

hypotézy č. 4 a 5 byly vyvráceny, č. 3 a 7 nebyly vyvráceny ani potvrzeny, hypotézu č. 6 

nebylo možno hodnotit, výstupy nebyly validní. 

Autorka závěrem konstatuje, že bylo obtížné hodnotit situaci v době, kdy na oddělení byla 

převaha žen ve stejném věku, navíc hlavně na porodnickém úseku, znevýhodněna byla i 

požadavkem managementu na termín výzkumu v době, kdy bylo celé jedno oddělení 

uzavřeno. Dále nepřítomnost studentek SZŠ na pracovišti, z důvodu prázdnin, také ovlivnila 

výsledky výzkumu.

Kromě výše citovaného obecně z práce vyplývá, že někteří zdravotníci neví, že v etickém 

kodexu Práva pacientů, jsou pro tyto zakotveny i povinnosti, stále ještě neví všichni, že 

pacienta je nutno požádat o svolení s přítomností cizí osoby u vyšetření, 15 pacientek ví, že 

při jejich hospitalizaci nebylo jejich soukromí plně chráněno, nebo si nejsou jisté. Pacientky 

jsou vyšetřovány před ostatními pacientkami, jsou ošetřovány studentkami SZŠ, aniž by je 

někdo žádal o souhlas. Při vizitách se pokládají intimní otázky, dochází k obnažování 

pacientek více než je nezbytné.

Autorka konstatuje, že některé odpovědi svědčí o malé empatii vůči pacientkám, dále, že se 

v dohledné době management nemocnice otázkou řešení problematiky soukromí pacientek 

vůbec nebude zabývat.

Bc. Zajíčková předkládá návrh na realizaci projektu včetně časového rozvržení jednotlivých 

etap v délce 20 měsíců. Upozorňuje na slabé stránky, které by mohly projekt ohrozit. Je 

samozřejmé, že vyplývají ze zmapované problematiky pracoviště a předkládá i další 

doporučení k zlepšení situace v ochraně soukromí pacientek GP pracoviště.

Literatura práce s literaturou:

Autorka cituje 41 literárních pramenů, včetně vlastní publikace, použila monografie, články 

z odborného tisku, z novin, plně využila i možností informací z internetu. Vše cituje z odkazy, 
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na uvedené tituly, poznatky získané z literatury akceptovala při stanovení cílů a hypotéz své 

práce a výsledky navzájem konfrontovala.

Formální náležitost, vnější úprava, přehlednost:

Magisterská  práce má 60 stran textu a 22 stran příloh. Text je přehledně rozčleněn do 

jednotlivých kapitol, po formální stránce je práce dobře zpracovaná. Výsledky výzkumu jsou 

vyhodnoceny v 15 grafech. V textu jsem našla jen 1 gramatickou chybu na straně 26, která 

však neubírá dokonalosti práce. Autorka použila 5 příloh, všechny jsou vhodně zvolené, 

doplňují informace.

Otázky k obhajobě:

1. Navržený projekt změn je velmi zajímavý, vzhledem k tomu, že bude trvat asi 20 

měsíců, předpokládáte, že se budete nějak podílet na jeho realizaci?

2. Práce je přínosná i pro zaměstnance jiných specializací, uvažujete o publikaci 

v odborném tisku? Vzhledem k tak velkým obavám o utajení identity výše 

jmenovaného pracoviště to bude možná svízelné.

3. Ochrana soukromí je pro pacientky na GP pracovišti bezesporu ještě choulostivějším 

problémem než při vyšetření u lékaře s jinou specializací. Myslíte si, že to takto 

chápou více sestry, nebo spíše lékaři na GP pracovištích? 

Hodnocení práce:

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji stupeň kvalifikace: výborně ( 30 kreditů).

Práce má vysokou úroveň po stránce formální i po stránce statistického zpracování, cíl 

vytýčený v úvodu byl splněn.

V Praze dne 10.6.07                               Podpis oponenta:

                                                           

                                                           Mgr. Jana Zelenková

                                                        FN Motol

                                                           Centrum alergologie a klinické imunologie

                                                           V Úvalu 84

                                                           Praha 5, 15018




