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P o s u d e k  š k o l i t e l e

   Kvalitní laboratorní práce je určující podmínkou pro 

stanovení diagnóz a následnou volbu léčby pacientů.

Vzhledem k této skutečnosti /a také proto, že jsem řadu 

let vedla imunologickou laboratoř/ jsem vřele uvítala 

rozhodnutí Martiny Bunešové, zvolit si jako téma své 

diplomové práce právě náročnou problematiku kvality práce 

v biochemické laboratoři. Přispěla k tomu jistě i 

okolnost, že M.Bunešová pracuje jako vedoucí biochemické 

laboratoře v jedné z největších pražských nemocnic,

   Studentka předložila svou diplomovou práci v rozsahu 87

stran a doplnila ji ještě  8 přílohami, takže rozšířila 

text na celkových 149 stran. Diplomová práce obsahuje 

všechny požadované náležitosti: abstrakt v českém i 

anglickém jazyce s klíčovými slovy, prohlášení o 

samostatném vypracování, seznam zkratek a poděkování. 

Seznam literatury čítá  28 položek, včetně cizojazyčných 

titulů.

   Diplomová práce M.Bunešové je tradičně dělena na 

teoretickou a praktickou část. Vzhledem k zvolenému tématu

krátce prezentuje vývoj zdravotnických laboratoří v ČR a 

zdůrazňuje potřebu kvalitní preanalytické fáze 

laboratorního vyšetření. Na obsáhlou kapitolu o kvalitě, 

navazuje stručně komentovaný přehled nejdůležitějších 

norem kvality ve zdravotnických zařízení a je popsána 

podstata systému akreditací. Přiměřená pozornost je 

věnována bezpečnosti pacienta ve zdravotnické laboratoři



s důrazem na instrumenty podporující kvalitu laboratorní 

práce a omezující rizika chyb.

Obsahem praktické části je kvantitativní výzkum

/dotazníkové šetření/. Zjištěné výsledky jsou pak 

porovnány s výsledky jiné a reprezentativní studie 

/J.Alsin a spol./ V závěru práce je formulováno doporučení 

pro praxi.

  Diplomová práce M.Bunešové zcela jistě splňuje zadání. 

Nutno ale přiznat, že studentka je orientována prakticky a 

na písemném projevu je to trochu znát. Některé pasáže by 

bylo možné lépe hierarchizovat a stylisticky vytříbit. 

Právě proto v této souvislosti vyzdvihuji skutečnost, že 

v průběhu práce na své diplomce M.Bunešová napsala a 

vydala s kolegyní A.Skalickou pěknou a potřebnou

publikaci: Pracovní postup preanalytické fáze 

laboratorních vyšetření /Praha, Galén 2008/, kde dominuje

mj. přehlednost, kterou v lze v některých pasážích 

diplomové práce postrádat.

   Vzhledem k tomu, že jednotlivá závěrečná doporučení pro 

praxi jsou převážně obecného charakteru, i když je 

naznačeno, o co bude M.Bunešová v rámci svých pracovních 

kompetencí nadále usilovat, prosím, aby se u obhajoby 

vyjádřila k následujícím problémům:

1. Autorka píše, že „získané poznatky by měly být 

jedním z impulzů k rozsáhlejším aktivitám, nejlépe 

v celostátním měřítku“. Jakým způsobem lze tento 

správný úmysl konkrétně naplnit?

2. A jak tentýž problém bude autorka řešit na vlastním 

pracovišti? Konzultace s vedoucím biochemických 

laboratoří je jistě nutná, ale co dál?

   3.Jakým systémovým způsobem by bylo možné omezit počet

    biochemických vyšetření, které ordinují lékaři, když 



     nejen oni, ale i celá nemocnice má zájem na maximali-

     zaci zisku? /Čím více laboratorních vyšetření, tím 

     lépe/.

Z á v ě r:

  Práce M.Bunešové je solidní. Autorka umí dobře pracovat

s odbornou literaturou. Oceňuji i volbu neobvyklého, 

náročného a vysoce potřebného tématu. Diplomovou práci 

M.Bunešové  p l n ě   d o p o r u č u j i  k obhajobě.
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