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Volba tématu:

Autorka pracuje jako všeobecná sestra v intenzivní kardiologické péči, podle své 

profese volila i tematické zaměření a topografické usazení problématiky, kterou 

popisuje ve své diplomové práci – totiž ošetřovatelské péče o pacienty na umělé 

plicní ventilaci (dále jen UPV) - a standardizace této péče. Na základě vlastních 

dosavadních zkušeností a s využitím výzkumných metod (kvantitativní výzkum) se 

autorce podařilo konstruovat Manuál ošetřovatelské péče. To, že se nejednalo o 

aktivitu samoúčelnou, uskutečněnou pouze za účelem sběru dat k diplomové práci, 

dokládá autorka závěry výzkumného šetření prováděného v období po zavedení 

používání manuálu. Svým charakterem práce odpovídá popisu procesu 

implementace změny ve zdravotnické organizaci. Jednotlivé fáze realizace tohoto 

procesu jsou popsány v praktické části  práce a dokumentovány v přílohách, po 

předchozím seznámení čtenáře s problematikou v teoretické části práce. Jako 

nástroje hodnocení stavu „před“ a „po“ autorka používá nástroje kvantitativního 

výzkumu (dotazníkové šetření).     

Cíl práce:  

Cílem diplomové práce, jak autorka sama uvádí, bylo vytvoření Manuálu 

ošetřovatelské péče, jeho uvedení do praxe a následné hodnocení přínosu této 

změny.



Teoretická část:

Autorka vychází z vlastních (zřejmě ještě poměrně čerstvých) zkušeností  nově 

nastoupivší sestry, která se s pacienty na UPV během své „studijní praxe“ setkává 

jen velmi zřídka. Tato praxe a nácvik praktického ošetřování nemocných na UPV je 

v uspokojivé hodinové dotaci uskutečňována až během specializačního, tedy 

postkvalifikačního studia sester – sestry absolventky však také přichází pečovat o 

pacienty na oddělení intenzivní péče, kde se s pacienty na UPV setkávají. Proto - jak 

autorka sama správně cítí - jedním  z důležitých  preventivních opaření (prevence 

stresu personálu a často  následného odchodu z oddělení s vysokou psychickou, 

fyzickou a emoční zátěží, prevence pochybení v rámci ošetřovatelské péče atd.) je 

definice základních pravidel – jakási „kuchařka“ – jak se chovat, abych nic 

nepokazil/a. Existence takového dokumentu má jistě význam, a to jak v potenciálu 

interních parametrů zvyšování kvality ošetřovatelské péče a bezpečnosti pacientů 

konkrétním oddělením (zdravotnickým zařízením), zvyšování profesní sebedůvěry 

sester, tak i v možnosti deklarace těchto aktivit „navenek“.

Úvodem teoretické části práce autorka popisuje v základních charakteristikách 

nejdůležitější druhy, indikace a související  problematiku umělé plicní ventilace.

V dalších částech teoretické části práce autorka „připravuje půdu pro následující část 

praktickou, tzn. výzkumnou:seznamuje čtenáře s oddělením, kde je pacientům na 

UPV poskytována zdravotní péče, popisuje ošetřovatelskou péči a zaměřuje se na 

sledování a popis úspěšného managementu kvality a s tím souvisejícího 

managementu změny ve zdravotnickém zařízení.

Popis režimu oddělení akutní kardiologie – intenzivní péče – takto mateřské 

pracoviště autorky by se mohl stát výchozím materiálem pro konstrukci 

informačního/propagačního materiálu pro laickou veřejnost o oddělení akutní 

kardiologie - po úpravě textu a odstranění některých nepřesností v textu („otok plic 

musí být neprodleně ošetřen“ a naopak: „po zákroku  rozhodne lékař o dalším 

postupu ošetřeného pacienta“. a: „po stabilizaci stavu pacienta „se řeší další léčba“. 

nebo jinde „se řeší další příčina kolapsu“.



Je dobré si připomenout, že přes stále jasnější hlasy o důležitosti role sehraného

multidisciplinárního zdravotnického týmu by si jeho jednotliví členové měli zachovat

konkrétní nezadatelné kompetence. Úlohou lékaře je zejména léčit, úlohou sestry 

pak ošetřovat (pacienty, nikoliv jejich nemoci). Celková harmonie všech složek 

poskytované péče, spolu s přispěním dalších členů týmu by měla vést k úzdravě, 

udržení, či zlepšení kvality života člověka svěřeného zdravotníkům do péče. 

Četbu této obsahově cenné práce ruší množství chyb, a to jak pravopisných, tak 

formálních. (U pacientů na UPV se nejedná o pneumonii ventilační, ale 

ventilátorovou – tzv. VAP: ventilator associalted pneumonia).

Při popisu kategorie ošetřovatelských standardů autorka nebezpečným způsobem 

nepřesně interpretuje citovaný zdroj (LEMON 1), totiž Standardy cílů ošetřovatelské 

péče NIKOLIV „určují reakci pacienta na plánovanou péči“, ale specifikují jí, či spíše 

anticipují (jinak to naštěstí není možné). 

Poněkud rozporuplně působi vysvětlení vzniku termínu ISO, který podle autorky není 

zkratkou International Organization for Standardization, ale vznikl odvozením od 

řeckého slova isos.

Praktická část:

 Užité metody výzkumného šetření

Autorka se rozhodla jít cestou kvantitativního výzkumu, jehož metodami v práci 

potvrzuje, či vyvrací tvrzení úvodem stanovených hypotéz. Metodou dotazníkového 

šetření zkoumané populace v celkovém množství 74 osob ve dvou dobách autorka 

nejdříve připravuje a následně ověřuje životaschopnost vznikajícího. Dotazníkovému 

šetření předcházelo šetření pilotní. Vzhledem k tomu, že dotazník kombinuje otázky 

týkající se přímo  profesních parametrů respondenta s otázkami na správný postup 

ošetřovatelské jeví se jako vhodné přeformulovat  úvodní instrukce v dotazníku:

„vždy pouze jedna odpověď je správná“ a „prosím o pravdivé zodpovězení otázek“ 

do instrukce lépe vystihující požadavek tazatele, např: uveďte pouze jednu 

z možností – (dotazník není vědomostní test).



Ve stanovených pracovních hypotézách před zavedením manuálu autorka na 

základě osobní zkušenosti citlivě formulovala předpokládané znalosti v okruzích 

ošetřovatelské péče, které mají zásadní význam při péči o pacienty na UPV a 

nejčastější předpokládané postoje a reakce zdravotnických pracovníků na změnu 

(zavedení standardu) v chodu oddělení.

Autorka vhodně volila výzkumné otázky, které byly komplementárně interpretovány 

s výsledky dotazníkového šetření – až na hypotézu č. 6, kde na otázku : „jak 

pracovníci rozeznají komplikace spojené s péčí o kůži pacienta?“ autorka odpovídá 

na základě výzkumného šetření: „zvládají/nezvládají“. Tento rozpor v interpretaci 

(odpověď „neodpovídá“ položené otázce) zdůrazňuje tušenou skutečnost, že

pracovníci takovou péči mohou zvládat, aniž by tušili komplikace a známky 

počínajícího defektu kůže u pacienta, a naopak – při perfektních znalostech

patologických procesů nemusí péči věnovat plné nasazení.

V tomto kontextu se jeví jako děsivě smělá obecná hypotéza: “Před zavedením

Manuálu ošetřovatelské péče příslušní zdravotníci neznají podstatu péče o uměle 

ventilované pacienty. Po zavedení Manuálu ošetřovatelské péče pracovníci znají 

podstatu ošetřovatelské péče o uměle ventilované pacienty.“

  

 Charakteristika zkoumaného vzorku

Pozorovanou populací byli zdravotničtí pracovníci – sestry Oddělení akutní 

kardiologie - intenzivní péče IKEM (v první fázi 31, ve druhé fázi 33 sester).

 Výstupy, výsledky, jejich přínos

Cílem výzkumu bylo, jak autorka sama uvádí  sjednocení ošetřování pacientů na 

UPV prostřednictvím Manuálu ošetřovatelské péče

Úvodem praktické části své diplomové práce autorka seznamuje čtenáře 

s organizační a funkční strukturou zdravotnického zařízení, ve kterém pracuje a ve 

kterém také vznikl „její“ manuál. Zde také prováděla následný výzkum přijetí tohoto 

manuálu svými kolegy a jeho použití v praxi. 

Autorce se v diplomové práci a jistě i během formulace hypotéz, sběru dat a celkové 

rozvaze o problému podařilo pohlédnout na ošetřovatelskou péči o pacienty na UPV



citlivým pohledem, zbaveným každodenní rutiny, která je prvkem uklidňujícím, avšak 

při překročení určitých mezí se může stát prvkem nebezpečným. I když by se mohlo 

zdát, že právě standardizace je cestou k ritualizaci a tím i do nebezpečí „odosobnění“ 

péče o pacienta, správně do praxe aplikovaný teoretický rámec může dle mého 

názoru dát prostor tvůrčí práci a ve vymezených nepodkročitelných pravidlech 

poskytnout bezpečné prostředí pro tvůrčí práci a sebereflexi.

Ačkoliv manuál se nemůže stát jediným nástrojem osvěty (jak by se mohlo zdát 

z formulace obecné hypotézy), může pomoci v rychlejší adaptaci nových pracovníků, 

zkvalitnění ošetřovatelské péče a m. j. i jako prevence nežádoucích událostí v rámci 

hospitalizace.

Literatura a práce s literaturou:

Autorka v diplomové práci prokazuje schopnost používat prameny odborné literatury,  

seznam uvedený v závěru diplomové práce uvádí na třicet citací.

Formální náležitost, vnější úprava, přehlednost:

Diplomová práce je přehledně uspořádána, obsahuje všechny požadované 

náležitosti, m.j. i 5 příloh a seznam literatury.

Kvalita příloh:

Diplomová práce obsahuje celkem pět příloh vztahující se k tématu, včetně hlavního 

výstupu diplomové práce – Manuálu ošetřovatelské péče - které vhodně ilustrují 

celkovou podobu práce.



Celkové hodnocení práce:

Diplomová práce na téma „Standardizace ošetřovatelské péče u pacientů na umělé 

plicní ventilaci“ má vyváženou strukturu, jasnou strategii a dobře formulovaný závěr.

Během několika měsíců autorka zjistila současný stav pozorované oblasti péče –

provedla analýzu, na základě zjištěných skutečností navrhla změnu a po její 

implementaci reflektovala pomocí metod kvantitativního výzkumu dopad této změny 

na chod oddělení.

V závěru práce autorka naznačuje chuť a odhodlání se tématu standardizace 

ošetřovatelské péče dále věnovat a dále jej rozpracovávat.

Je třeba ocenit praktický přínos práce, kterou doporučuji k obhajobě s navrženým 

hodnocením VELMI DOBŘE.

V Praze…11.10. 2009………..                    Podpis oponenta:………………………..
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