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Diplomová práce s názvem Kvalita práce v biochemické laboratoři  je napsána 

v rozsahu 85 stran textu. Většinu textu tvoří část teoretická, empirická část práce je shrnuta 

na čtrnácti stranách.  Práce obsahuje celkem 8 příloh. 

Zvolené téma koresponduje se současnými trendy ve zdravotnictví. Autorka ve své 

práci shrnuje vlastní náhled a vlastní zkušenosti s procesem zvyšování kvality práce 

v biochemické laboratoři v souvislosti s akreditací a certifikací. V práci využívá relevantní 

české i zahraniční zdroje a dokumenty v elektronické podobě. Z práce lze vycítit opravdovost 

a zaujetí pro samotný proces zvyšování kvality i osobní angažovanost autorky v tomto 

procesu.

Práce však vykazuje chyby po stránce formální i obsahové. 

Abstrakt přesahuje povolený rozsah.

Členění práce do 9 kapitol se jeví jako nelogické. Kapitolou první je Úvod, který ne 

zcela plní svou funkci uvedení do následujícího textu. Součástí  úvodu je zčásti lehce 

obměněná a zčásti zcela nepozměněná kopie projektu diplomové práce (str.9 – 12, příloha 

č.1 str. 88 – 92).

Dále následuje kapitola označená 2. Teoretická část. Tato část práce má pouze dvě 

podkapitoly v rozsahu tří stran. Následující kapitoly 3. Až 7. včetně podkapitol. Tyto jsou 

řazeny samostatně, svým obsahem však rozhodně patří také do teoretické části práce.

Zdařilá je kapitola 2.1 Vývoj zdravotnických laboratoří v České republice, který 

mapuje historii oboru klinických laboratoří. V této kapitole však chybí citace.   

Podkapitolu 2.2 Preanalytická fáze laboratorního vyšetření tvoří z větší části převzatý 

text. Strana 16 – 27 je naprosto shodná s citovaným zdrojem č. 2 jen s nepatrnými 

obměnami. Nevidím návaznost této kapitoly s předchozí.

Kapitola 3. nazvaná Kvalita přehledně popisuje proces hodnocení kvality práce 

v laboratorním prostředí.  Podkapitoly jsou logicky řazené a informace na sebe plynule 

navazují. K této části práce nemám žádné výhrady.

4. kapitola s názvem Přehled nejdůležitějších norem kvality ve zdravotnickém zařízení  

obsahuje podkapitoly, které s řešenou problematikou souvisí, ale zcela nekorespondují se 



zvoleným názvem.  (např. 4.1.1 Mezinárodní organizace pro standardizaci, 4.1.4 Evropská 

nadace pro řízení kvality) Podkapitola 4.1 je nadbytečná.

Následující 5. kapitola popisuje systémový přístup k správnému zacházení s daty 

v klinických laboratořích.  Text je přehledný, čtivý a logicky řazený. V názvu hlavní kapitoly se 

jako první objevuje zkratka a po té teprve celý název procesu. Z hlediska čtenáře  by bylo 

vhodnější zvolit obrácený postup.

Kapitola 6. se zabývá systémem akreditací zdravotnických zařízení v České republice. 

Vcelku výstižně seznamuje čtenáře s touto problematikou. Stojí však samostatně, bez 

návaznosti na předchozí text.

Kapitola 7. se obsáhle zaobírá bezpečností pacientů ve zdravotnickém zařízení, což je 

v souladu se současným celosvětovým trendem zvyšování kvality poskytované péče a služeb.

Autorka v této souvislosti odkazuje na Lucemburskou deklaraci a uvádí výsledky několika 

zahraničních studií, které se zabývaly nežádoucími událostmi vedoucími k poškození 

pacienta. Na škodu této kapitoly je to, že autorka neuvádí k příslušným studiím citace. 

Přestože jsou všechny podkapitoly fakticky správné, opět neshledávám jejich logickou 

návaznost. Kapitola 7.8 a následné podkapitoly, které shrnují význam jednotlivých nástrojů 

managementu rizika zdravotní péče, se jeví jako samostatný celek a pokud by byly umístěny 

nezávisle na předchozích, lépe by vynikl jejich význam. 

V praktické části práce autorka popisuje celkem tři metody zjišťování dat. Autorka 

zajisté chtěla shromáždit dostatek informací, ale v tomto případě je kvantita na úkor kvality. 

Dotazníkové šetření autorka provedla u dostatečně velkého souboru respondentů. 

Interpretace zjištěných dat však není dostatečně srozumitelná. Myslím, že se dala data lépe 

analyzovat.  Autorka v práci neuvádí, zda se jí potvrdily nebo vyvrátily stanovené hypotézy.

Z hlediska manažerského je velmi užitečné druhé šetření – analýza dokumentů 

vztahujících se k měření kvality poskytovaných služeb. Tato metoda se jeví jako velmi 

užitečná nejen pro potřeby této práce, ale hlavně pro dlouhodobé sledování a opakované 

vyhodnocování. Oceňuji, jak se autorka zamýšlí nad možnými příčinami zjištěných výsledků. 

Tato část je nejzdařilejší. Následné srovnání zjištěných dat s rozsáhlou zahraniční studií již 

nebylo nutné, ani nemá žádnou výpovědní hodnotu. Ačkoliv je studie obsahově shodná 

s provedenou analýzou dokumentů, rozsahem se tyto dva výzkumy naprosto diametrálně 

liší.

V třetí části autorka provedla rozhovory se zaměstnanci laboratoře a klinických 

pracovišť. Cílem rozhovorů bylo zjistit poznatky a názory zaměstnanců na kvalitu práce. 

Rozhovory jsou příliš krátké, obsahují velmi málo využitelných informací, přesto je autorka 

interpretuje. Domnívám se, že interpretace je zcela volná a není podložená kódováním 

rozhovorů.



Zaměření diplomové práce na kvalitu poskytovaných služeb v biochemické laboratoři 

je bezesporu velmi zajímavé a užitečné pro praxi. Z práce lze vycítit zájem o problematiku 

kontinuálního zvyšování kvality a velká osobní angažovanost autorky. Fakticky se práce jeví 

jako správná. Práci ale bohužel provází mnoho formálních nedostatků jako jsou 

nedostatečné citace ( autorka argumentuje výsledky studií, ale neuvádí zdroj), nepřesné 

citace internetových zdrojů (není detailní adresa, vždy pouze na hlavní stránku). Práce 

postrádá logiku, kapitoly a podkapitoly jsou řazeny spíše náhodně. Název některých kapitol 

vůbec nevystihuje řešenou problematiku. Některé informace se v textu vyskytují opakovaně, 

přestože již byly vysvětleny (např. fáze laboratorního vyšetření – str.9, 15, 34, 56) . Názvy 

kapitol jsou psány nejednotně, interpunkce za čísly je nepřesná.  Objevuje se i mnoho 

překlepů a nepřesností (číslo kapitoly 6.1  v obsahu je dvakrát, za kapitolou 3.1.6 následuje 

kapitola 3.2.7,).

I přes uvedené výtky autorka splnila cíl diplomové práce, který zněl: Přispět ke zvýšení 

kvality práce biochemické laboratoře. V závěru práce se objevují praktická doporučení 

realizovatelná v rámci laboratoře i v rámci zdravotnického zařízení.

Doplňující otázky:

1. Ve zdravotnické zařízení, kde autorka pracuje, probíhala současně 

akreditace i certifikace (str. 62). Může autorka objasnit, proč probíhaly oba 

procesy současně a jaký je mezi nimi rozdíl?

2. Prosím autorku, aby na základě interpretace zjištěných dat v dotazníkovém 

šetření potvrdila nebo vyvrátila stanovené hypotézy.

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení dobře.

V Ústí nad Labem   14.10. 2009                                               Eva Rohanová




