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Machálková D.:Používání informovaného souhlasu na jednotce 

intenzívní péče, diplomová práce, Katedra řízení a 

supervize FHS UK, Praha 

P o s u d e k   š k o l i t e l e

   Dana Machálková pracuje jako zdravotní sestra na 

kardiologii. Ve své diplomové práci se rozhodla 

tematizovat aktuální problematiku písemného informovaného 

souhlasu, a to právě na oddělení kardiologie. To proto, že 

zná dobře denní klinickou praxi a ví, že informovaný 

souhlas je používán nestandardně, s řadou chyb a s absencí 

řádného ústního poučení, což ostatně později vyjádřila i 

ve stanovených hypotézách.

  Předložená diplomová práce má 89 stran text a 11 

stránkově nečíslovaných příloh. Nechybí abstrakt v českém 

a anglickém jazyce, prohlášení o samostatném vypracování 

diplomové práce, poděkování, pěkný je přehled zkratek. 

Přiložen je i projekt diplomové práce. Ta je ostatně 

klasicky dělena na kratší část teoretickou a obšírnější 

část praktickou. Seznam literatury tvoří 32 položek a 

nutno konstatovat, že se studentka seznámila se všemi 

dostupnými literárními prameny, které se týkají tématu. 

V praktické části jsou výsledky dotazníkového šetření, 

doplněné o kvalitativní výzkum, resp. obsahovou analýzu 

rozhovorů. Vítám porovnání několika textů písemných 

informovaných souhlasů, které se nejčastěji používají na 

kardiologickém oddělení.

   Celá diplomová práce je přehledná, autorka vzorně 

odkazuje k bibliografickým zdrojům. Důvodem pro stručnou 

teoretickou část je skutečnost, že se u nás institut 

informovaného souhlasu používá teprve krátce /závazně a 
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předepsanou formou od roku 2007/. Studentka ale ve 

stručném repetitoriu ale prokázala, že chápe podstatu, 

účel a funkci informovaného souhlasu, zejména jeho 

písemnou formu. Výsledky získané vlastním výzkumem jasně 

prokazují, že informovaný souhlas je používán s chybami a 

že často chybí ústní poučení pacienta. Závěrečné 

doporučení je hezké, autorka se ale soustředila prakticky 

výhradně na formální náležitosti písemného informovaného 

souhlasu. I když ji ve všech bodech dávám za pravdu, 

prosím, aby se u obhajoby vyjádřila k problematice 

slovního poučení nemocného se strany lékaře, 

v indikovaných případech pak i se strany zdravotní sestry.

   Z pohledu školitele dodávám, že Dana Machálková se o 

problematiku živě zajímala, na konzultace docházela. 

Později se ale dostala do osobní časové tísně, přesto 

nakonec dobře „finišovala“ a  odevzdala kvalitní práci.

Z á v ě r:

  Předložená diplomová práce splňuje všechny předepsané 

podmínky a proto ji plně d o p o r u č u j i  k obhajobě.

Navrhované hodnocení:

S ohledem na výkon u obhajoby

v rozmezí 24-26 kreditů

                  Prof.PhDr RNDr helena Haškovcová CSc.

                  Školitel

29.2.2009
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