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Diplomová práce začíná relativně obsáhlým úvodem o kvalitě služeb, a to včetně historického 
exkurzu do vývoje kvality. Zabývá se problematikou kvality v České republice,  zejména ve 
zdravotnictví. Dále stručně charakterizuje jednotlivé přístupy ke kvalitě. Podrobněji je 
charkterizován proces auditu, neboť právě z auditu zdravotnické dokumentace vychází ve své 
výzkumné části. To samé platí i o problematice zdravotnické dokumentace, kde považuji za 
cenný zejména přehled platné legislativy o zdravotnické dokumentaci. 
V empirické části hodnotila diplomantka zdravotnickou dokumentaci vedenou jak lékaři, tak 
sestrami a administrativními pracovníky. Srovnání zdravotnické dokumentace v určitém 
období vypovídá také o efektivnosti opatření, která byla směrována ke zlepšení kvality 
zdravotnické dokumentace (audit a následná školení o vedení zdravotnické dokumentace 
v roce 2009. Šetření tedy mapovala změnu, ke které mělo po výše uvedený opatřeních dojít. 
Veškerá data jsou přehledně zpracována, uvedena v grafech a tabulkách, které jsou adekvátně 
okomentovány. Bylo provedeno také statistické zpracování a zjištěna významnost rozdílů, což 
považuji za velmi užitečné. Chtěla  bych tu vyzvednout nejen pečlivost a dovednost 
diplomantky (zpracování grafů, tabulek atd) , ale také laskavost a přínos kolegy dr. Šafra, 
který práci konzultoval a pomohl se statistickým zpracováním. 

Studentka z analýzy zdravotnické dokumentace zjistila, že „při celkovém srovnání roku 2008 
a 2009 se zlepšily všechny sledované indexy (lékaři, sestry, administrativní pracovníci). 
Největší změna se projevila u dokumentace vyplňované administrativními pracovníky, kde 
nastalo zlepšení proti roku 2008 o 18%, další zlepšení bylo zaznamenáno u sester o 12%, 
lékaři se zlepšili o 9%. Podíl všech správně vyplněných údajů za všechny sledované indexy 
(lékaři, sestry, administrativní pracovníci) dosáhl zlepšení o 7%“. Některé momenty považuji 
za zvláště zajímavé, například skutečnost, že se (na rozdíl od všech dalších sledovaných 
paramentrů) zhoršila sledovanost dekubitů v ošetřovatelské dokumentaci. Zde by bylo jistě 
velmi zajímavé srovnání se skutečným stavem, neboť by se mohlo jednat o fenomén, kdy 
kvalita péče nemusí vždy korespondovat s kvalitou výkaznictví. Jestliže se na klinikách 
IKEM staly dekubity raritní záležitostí a prakticky se nevyskytují (posunuly se spíše do 
oblasti mimořádných událostí), mohla se jejich evidence „zhoršit“. Jestliže je jejich výskyt 
stejný či vyšší a zhoršila se jenom dokumentace, byl by to jistě negativní jev. 



Práci považuji za cennou a přínosnou, výborně zpracovanou zejména v praktické části. 
Domnívám se, že mnohá data by byla vhodná k publikování i v odborných časopisech, záleží 
však na stanovisku vedení klinik a celého zařízení, které by však mělo být pozitivní tím spíše, 
že práce skutečně prokazuje pozitivní změnu, která nastala v rámci managementu kvality. 
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