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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název diplomové práce: Vytvoření a pilotní ověření jednotné zdravotnické 
dokumentace. Případová studie v Oblastní nemocnici 
Náchod, a.s.

Autorka práce: Bc. Renata Dušková

Fůze jsou průvodním znakem globální ekonomiky a nevyhýbají se ani zdravotnictví. Co 
však následuje po formálním dokončení fůze? Každodenní práce, v rámci které jsou při 
nejmenším měněny existující organizační struktury a opětovně revidovány zaběhlé 
interní procesy. Fůze patří mezi jedny z nejnáročnějším organizačních změn, před jejichž 
řízení jsou současní manažeři postaveni. Řízení změn pak patří mezi základní 
kompetence, bez které se neobejde žádný z dnešních manažerů.

O jedné úspěšně zvládnuté fůzi pojednává i diplomová práce, jejíž autorkou je Bc. Renata 
Dušková. Z velkého množství unifikujících procesů si autorka vybrala proces slaďování 
ošetřovatelské dokumentace, za který nesla, jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči,
přímou odpovědnost. 

Práce má formální podobu případové studie. V jejím úvodu diplomantka představuje 
požadavky kladené stávající legislativou na ošetřovatelskou dokumentaci. Následně 
představuje jednotlivé prvky ošetřovatelské dokumentace a seznamuje čtenáře se 
způsobem jejího vedení a kontrolování. Stručně se také věnuje nárokům, které jsou na 
ošetřovatelskou dokumentaci kladeny v rámci procesů akreditace a certifikace. Hlavní 
část diplomové práce tvoří popis procesu sjednocování ošetřovatelské dokumentace ve 
třech zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje. Během analytické fáze autorka 
použila hned několik metod sběru dat. Jednalo se především o obsahovou analýzu 
stávající ošetřovatelské dokumentace, rozhovory, pozorování a focus groups. Na základě 
výstupů z analytické fáze se diplomantka rozhodla vytvořit ve všech zařízeních zcela 
novou ošetřovatelskou dokumentaci. Do procesu její tvorby pak zapojila relevantní 
zaměstnance všech zařízení a tematiku obsahu a způsobu vedení ošetřovatelské 
dokumentace konzultovala s externí poradkyní. Nově vytvořenou dokumentaci následně 
pilotně ověřila. Tříměsíční pilotní ověřování autorka monitorovala a snažila se zachytit 
nejčastější chyby, které se při práci s novou dokumentací objevily. Na závěr pilotní fáze 
pak proběhly tři workshopy, na kterých byly jejich účastníci seznámeni v výsledky 
monitorování.

Diplomová práce, respektive popisovaný proces, má velkou společenskou prospěšnost. 
Tuto skutečnost řadím za silnou stránku práce. Bc. Renata Dušková v práci dokazuje, že 
umí zvládat základní výzkumné metody, řídit týmy lidí k úspěšnému dosažení změny, 
dále pak, že má velký smysl pro odpovědnost a ctí ošetřovatelskou profesionalitu a 
kvalitu. Práce dokládá, že změna zaběhnutých a často jenom formalizovaných způsobů 
fungování zdravotnické organizace je možná, i když stojí spoustu úsilí. Jedinou formální 
připomínkou z mé strany je výskyt nepotištěných stran (str. 4, 74), který však nepovažuji 
za zásadní nedostatek.
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Za ocenění stojí i způsob, jakým Bc. Renata Dušková přistupovala ke psaní diplomové 
práce. K dosažení finální podoby nešetřila ani energií ani časem, za což ji při jejím 
pracovním i rodinném vytížení patří slova uznání.   

Otázka k obhajobě diplomové práce:
a) Jaké dopady měla vaše změna na obsah náplní práce vedoucích pracovníků, především 
pak na výkon jejich kontroly ošetřovatelské dokumentace? Jak se, pokud nějak, změnily 
manažerské pravomoci a odpovědnost?

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Diplomová práce, Vytvoření a pilotní ověření jednotné zdravotnické dokumentace. 
Případová studie v Oblastní nemocnici Náchod, a.s., podle mého názoru splňuje nezbytné 
požadavky a lze ji klasifikovat stupněm výborně.

V Praze 4. června 2009
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




