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Hodnocení vedoucího diplomové práce 
 

Název diplomové práce: Řízení kvality ošetřovatelské péče ve strategickém 
záměru Fakultní nemocnice v Motole 

Autorka práce:  Bc. Jana Sládková 
 
 
Maximální důraz na kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb není v dnešní době 
možností volby, ale nutností. V ČR existuje již několik zařízení jejichž management 
pochopil, že řízení kvality zdravotnických služeb je velmi komplexním procesem, 
kterému musí být věnovány adekvátní organizační zdroje. Testem vyspělosti zavedeného 
systému řízení kvality bývá národní nebo mezinárodní akreditace, k nimž v ČR přistupuje 
stále více nemocničních zařízení. Diplomová práce Bc. Jany Sládkové je popisem 
akreditace Fakultní nemocnice v Motole. Dokládá, co obnáší příprava nemocnice na 
akreditaci a jaký může být její konkrétní přínos. 
 
V teoretické části (10-35) se diplomantka věnuje tématu kvality a jejího řízení zejména v 
ošetřovatelské péči. V samostatných podkapitolách se dále zabývá: multidimenzionalitou, 
opětovně řízením kvality, jejími ukazateli, systémy a akreditacemi zdravotnických 
zařízení v ČR. Poslední podkapitola teoretické části je věnována strategickému řízení. 
Řazení kapitol a strukturování teoretické části v tomto případě nepovažuji za zcela 
vhodné. Např. multidimenzionalita kvality (podkapitola 2.3) je jedním ze znaků kvality, a 
tedy i kvality ve zdravotnictví (podkapitola 2.2) a měla by tudíž být spíše její 
součástí.Podobný vztah vnímám mezi řízením kvality (podkapitola 2.4) a ukazateli 
kvality (podkapitola 2.5).  Připomínky mám i ke způsobu zpracování jednotlivých 
podkapitol teoretické části. Velmi často jsou kapitoly pojaty jako přehledy citací 
k vybraným tématům - zejména podkapitoly 2.3, 2.4, 2.6. Jindy jsou tvořeny citací 
z jediného zdroje (str.14). V teoretické části lze jen obtížně najít významnější autorčin 
tvůrčí vklad, odhlédneme-li od volby názvů podkapitol a výběru a řazení jednotlivých 
citací. 
 
V praktické části je nejdříve pomocí výňatků z výroční zprávy za rok 2009 představena 
FN Motol, aby byly následně prezentovány výstupy před akreditačního auditu kvality. 
Zjištěné nedostatky jsou rozděleny do dvou kategorií, v jedné jsou snadno a ve druhé pak 
těžko odstranitelné. Následuje popis způsobů, jakými byly tyto nedostatky odstraňovány.  
Na odstraňování nedostatků se, kromě jiných, spolupodílela také diplomantka, která 
v nemocnici pracuje na pozici vrchní sestry. Popis systému řízení kvality ve zkoumaném 
zařízení je obsahem další kapitoly (str. 52 – 68). Následuje seznámení s procesem vzniku 
a postupné profesionalizace Samostatného oddělení řízení kvality (SOŘK), které od října 
2005 odpovídá za interní auditování kvality. V grafech obsažených na stranách 71 – 78 je 
možné sledovat, jak se, vlivem působení SOŘK, postupně měnila kvalita zdravotní péče. 
Z grafu i textu je zřejmé, že ve dvou kritériích došlo k poklesu míry naplnění 
sledovaných kritérií.Závěrečnou podkapitolu praktické části tvoří srovnání indikátorů 
zdravotnické dokumentace před a po získání akreditace SAK ČR. Srovnání ukazuje k jak 
výrazné změně v rámci nastavených indikátorů došlo. Zajímavé je i srovnání výsledků, 
kterých po provedení změn dosahují jednotlivá odborná pracoviště fakultní nemocnice 
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(str.82). Praktická část dokumentuje jak náročným procesem systematizace řízení kvality 
je. Nelze ji však ve stávající podobě považovat za manuál pro jiné zdravotnické zařízení. 
K tomu, aby mohla práce plnit tuto funkci by bylo potřeba více propracovat 
metodologické popisy sběru jednotlivých indikátorů a stanovit chronologickou vazbu 
procesů spadajících do oblasti řízení kvality. 
 
I přes výše uvedené výtky se domnívám, že diplomová práce, především díky své 
praktické části, je inspirativním dokumentem, který motivuje k systematizaci řízení 
kvality zdravotní péče, odhaluje rizika s tímto procesem spojená a dokládá průběh 
zavádění systému řízení v největší české fakultní nemocnici. Ocenitelné nepochybně je, 
že Bc. Jana Sládková se přímo tohoto velmi náročného procesu účastnila a jako přímá 
aktérka o něm také vydala svědectví.  
      
Otázka k obhajobě diplomové práce: 

1) Na Kotterově osmi fázovém procesu řízení změny ukažte k jakým hlavním 
pochybením při systematizaci řízení kvality ve FN Motol došlo. 

 
Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že: 
Diplomová  práce, Řízení kvality ošetřovatelské péče ve strategickém záměru Fakultní 
nemocnice v Motole, splňuje nezbytné požadavky a lze ji klasifikovat stupněm dobře. 
 
V Praze 30. května 2011 
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


