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Předkládaná práce se zabývá problematikou zvyšování kvality zdravotní 

péče prostřednictvím auditů zdravotnické dokumentace. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části se diplomantka nejdříve zaměřuje na historický vývoj kvality,

dále popisuje hlavní myšlenky významných osobností v oblasti kvality. V další 

kapitole se zabývá pojmem Ceny za jakost a jeho významem na národní úrovni.

Zde si dovoluji upozornit, že název kapitoly není vhodně zvolený.

Následují dvě kapitoly, ve  kterých se diplomantka zabývá kvalitou 

zdravotní péče a systémy řízení kvality péče. Zde musím zejména ocenit 

schopnost diplomantky podívat se na téma z několika pohledů, posoudit hlediska 

kvality a také se zabývat jejich přiměřeností a využitelností ve zdravotnictví. 

Formou citací významných autorů ukazuje kvalitu jako systém, který je nutné 

chápat komplexně. 

Další kapitola se věnuje auditu jako prostředku hodnocení kvality.

V podkapitolách se zabývá externími audity, pojmy a procesy certifikace 

a akreditace a také interními audity. Interní audity dále podrobněji vysvětluje 



v systému jejich členění, postavením interního auditora, programem auditu, jeho 

průběhem a výsledky.

Zde oceňuji schopnost vlastního úsudku a porovnávání jednotlivých 

oblastí.

Poslední kapitola teoretické části popisuje zdravotnickou dokumentaci 

z hlediska legislativy a z hlediska akreditačních standardů Spojené akreditační 

komise ČR. Dále vymezuje pojem zdravotnické dokumentace, její účel, formu 

a v konečném důsledku celou oblast ošetřovatelské dokumentace a vyhodnocení 

auditů dle auditních protokolů.

Dovoluji si upozornit, že legislativa je proces přijímání právních norem, 

proto je vhodné nazvat kapitolu místo legislativa např. právní předpisy.

V teoretické části diplomové práce diplomantka využila velké množství 

adekvátních a zajímavých citací a odkazů, ke kterým se snaží zaujímat vlastní 

názor a navrhovat možnosti jejich využití ve zdravotnictví.

Praktická část diplomové práce seznamuje s výsledky kvantitativního

výzkumu prováděném ve zdravotnickém zařízení.

V úvodu praktické části je představen výzkumný problém, cíle empirického 

výzkumu, jeho hypotézy, metodika výzkumu  a technika kontrolního listu.

Diplomantka si stanovuje tři cíle empirického výzkumu a 5 hypotéz.

Následují kapitoly popisu zpracování dat, charakteristiku výzkumného 

vzorku, v případě této diplomové práce, zdravotnické dokumentace a organizaci

výzkumu.

Obsáhlá kapitola výsledků výzkumu a jejich interpretace se zaměřuje na 

celkové rozdíly a změny v lékařské, ošetřovatelské a administrativní části 

porovnáním výsledků z roku 2008 a 2009. Diplomantka představuje výsledky 

celkového zlepšení, porovnání změn v jednotlivých letech mezi klinikami a mezi 

interními a chirurgickými obory. V samostatné kapitole se zaměřuje na jednotlivé 

položky ošetřovatelské dokumentace. Zde diplomantka porovnává jednotlivé

položky ošetřovatelské dokumentace opět mezi roky 2008 a 2009 a opět 

porovnává jednotlivé obory samostatně a mezi sebou. Tato kapitola mohla být 

podkapitolou výsledků výzkumu a jejich interpretace.



Poslední kapitola empirické části shrnuje výsledky výzkumu, diplomantka 

zde ukazuje hlavní oblasti zlepšení výsledků roku 2009 oproti roku 2008 a 

dokládá, že ve všech sledovaných souhrnných indexech došlo ke zlepšení.

Kladně hodnotím výběr metody, prezentované výsledky výzkumu a také 

praktické využití výsledků diplomové práce. Drobnou připomínku mám jen ke 

shrnutí výsledků výzkumu, které je ve svém obsahu hůře přehledné.

Závěr diplomové práce považuji za vhodně strukturovaný a shrnující. 

Celou diplomovou práci za přínosnou a velmi kvalitně zpracovanou.

Formální stránka:

Práce je přehledná, bez významných pravopisných chyb, znázornění 

výsledků výzkumu je vhodně uspořádané, jen v některých oblastech mírně 

nepřehledné. 

Závěr:

Jde o diplomovou práci zabývající se problematikou auditů zdravotnické 

dokumentace. Stanovený cíl diplomové práce byl splněn a celkový dojem z této 

diplomové práce je výborný.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navržený stupeň klasifikace: výborně

Otázky:

 Měla jste možnost praktického srovnání s prováděním auditů 

zdravotnické dokumentace v jiných zařízeních?

 Definovala byste další oblasti, které byste ve zdravotnickém 

zařízení mohla auditovat?

V Praze dne 3. června 2009                          Hana Drábková




