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1) Aktuálnost tématu práce v rámci problematiky managementu 

Posuzovaná práce se zabývá velmi zajímavým a aktuálním tématem – popisem systému 

kontinuálního zvyšování kvality ve zdravotnickém zařízení z pozice vedoucího pracovníka. Je málo 

témat, která by zasluhovala tak naléhavě pozornost všech, kteří studují obory související 

s poskytováním zdravotní péče a řízením zdravotnických zařízení, jako je kvalita poskytované péče. 

Kontrola kvality zdravotní péče zdravotnických zařízení má dlouhou historii v USA, Kanadě a 

Austrálii. Evropské země se jí začaly systematicky zabývat teprve od druhé poloviny osmdesátých let 

minulého století a k jejímu širšímu zavádění došlo až v létech devadesátých.  

 

2) Cíl práce 

Cíl práce je vytčen jako popis změn. Autorka se popisu změn v procesu řízení kvality věnuje 

zevrubně jak teoreticky, tak na základě osobní zkušenosti. Přesah sledování kvality za rámec 

ošetřovatelské péče a pozorování složitých interakcí v systému řízení nemocnice činí tuto práci velmi 

atraktivní.  

V empirické části práce se autorka zabývá procesem hodnocení kvality a získání akreditace SAK 

ČR ve Fakultní nemocnici v Motole. Autorka pracuje na pozici středního článku řízení ošetřovatelské 

péče v týmu, který řídí kliniku velkou jak objemem poskytované péče, tak počtem personálu, náklady, 

výnosy a v neposlední řadě i nároky na řízení kvality. V hierarchii nemocnice se od pracovníka na této 

pozici očekává, že uplatní postup stanovený vrcholným managementem a realizuje takovou část 

systému řízení kvality, která je adekvátní jeho kompetencím a odpovědnosti.  

Autorka se nepochybně setkala s řadou interpretačních nejasností i kompetenčních problémů 

v průběhu popisovaných změn. Významnou roli jistě hrály faktory jako např. vliv a silná pozice 

slovutných přednostů klinik, názor, že kvalita v medicíně je dána již definicí oboru, malá znalost 

obecně platných manažerských principů při řízení zdravotnického zařízení atp. Konstatuje, že se 

podařilo vytvořit v nemocnici autentický systém řízení kvality vyhovující požadavkům národních 

akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR, o. p. s. Osobní přínos autorky je v celé práci 

nejzajímavějším aspektem.  

 

3) Úroveň zpracování teoretické a praktické části práce 



Teoretická část práce je zpracována velmi pozorně. Autorka shrnuje známé poznatky a nabízí 

pohled na kvalitu jako kategorii. Zmínka o Aristotelově a Kantově interpretaci pojmu „kvalita“, 

subjektivní zamyšlení nad významem slova kvalita v různých souvislostech i přehled přístupů k řízení 

kvality svědčí o autorčině znalosti a hloubce vhledu do problematiky řízení kvality. Oponent oceňuje 

vytčení prospěchu pacienta jako nejdůležitějšího principu v řízení kvality.  

 

Empirická část práce je převážně popisná, jak ostatně předesílá autorka v úvodu. Otevřeně 

popisuje problematiku zavádění změny na klinice, na jejímž řízení se podílí. Upozorňuje na 

nedostatečnou přípravu procesu změny, na podcenění edukace zaměstnanců nemocnice i na problémy 

jejího pracoviště. Zlepšení ve vyjmenovaných  procesech dokládá autorka grafy. Oponent by uvítal 

detailnější popis struktury dat a v kontextu pak podrobnější legendu ke grafům.  

 

4) Úplnost a využitelnost závěrů práce pro rozhodovací praxi v organizaci 

Práce je formulována velmi prakticky a zejména v části 3.2.4 je patrná osobní zkušenost autorky. 

Jako vrchní sestra velké kliniky je autorka spoluodpovědná za zavádění systému řízení kvality 

nemocnice do praxe. Zjištění externích i interních auditů před akreditací sympaticky přijímá jako 

výchozí situaci pro následující nápravná opatření.  

Vzhledem k postavení autorky v instituci lze přepokládat, že své poznatky a závěry využije při 

prosazování změn.  

Drobné nepřesnosti nejsou na úkor srozumitelnosti ani celkového vyznění práce.  

 

5) Otázky do diskuse 

Popsané skutečnosti vyvolávají zajímavé otázky: Např. jak vidí autorka osobní přínos v procesu 

řízení kvality? Jak se sama cítí připravená zejména pro edukaci zaměstnanců FN Motol nejen o 

obecných principech akreditace, ale též o jednotlivých krocích při přípravě? Jaká manažerská 

rozhodnutích by osobně doporučila? 

 

6) Závěr 

Posuzovaná práce splňuje požadavky na ni kladené a oponent ji doporučuje k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 

 

Posudek vypracoval: MUDr. Otakar Buda, MBA 

Vedoucí Samostatného oddělení řízení kvality 

Fakultní nemocnice v Motole 

V Úvalu 84 

V Praze, dne 31. května 2011                                                                                             150 06 Praha 5 


