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Silné stránky práce

Práce Radka Mathausera se  v mnohém vymyká běžnému průměru diplomových prací  studentů 
zdravotnických oborů a jsem rád, že jsem měl příležitost ji oponovat. Přínos práce hodnotím jako 
významný z několika důvodů.

Za  prvé,  autor  nepředkládá  obvyklou  přehledovou  studii,  kompilát  sekundárních  zdrojů. 
S neobvyklou mírou otevřenosti a sebereflexe nás v praktické části seznamuje se svým neúspěšným 
pokusem zavést systémovou změnu u své organizace. Zvolená forma na pomezí případové studie 
a biografického kvalitativního výzkumu zprostředkovává neocenitelný náhled na zmíněný proces 
z pohledu přímého aktéra, takříkajíc na vlastní kůži. V tomto ohledu oceňuji jak nesporný přínos 
práce  pro  kohokoliv,  kdo  by  chtěl  zavádět  standardy  kvality  ve  zdravotnickém  prostředí,  tak 
i autorovu odvahu jít s kůží na trh.

Za  druhé,  tato  diplomová práce  se  dobře  čte.  Autor  má cit  pro  jazyk a  pregnantní  formulace, 
dramaturgii textu; a jakkoliv je to kvalita dosud v akademickém prostředí nedoceněná, uplatňuje své 
vypravěčské  nadání,  aniž  by  narativní  vrstva  textu  interferovala  s  úrovní  textu  a  obvyklými 
akademickými kritérii kladenými na odbornou publikaci. K čtivosti práce (zejména teoretické části, 
která bývá v mnoha pracech pouhým destilátem přečteného, slyšeného a vysněného) jistě přispívá 
i autorova schopnost formulovat osobní pohled na druhotné zdroje, aniž by tato subjektivní vrstva 
textu  ztratila  pod nohama pevnou půdu fakt  a  argumentů.  Příkladem budiž  třeba  komentář  ke 
skutečnosti,  že mnohé z tezí formulovaných před 27 lety se zdají být, byť opatrně, potvrzované 
i některými slepými cestami, kterými se systém přednemocniční péče vydal od roku 1992; autor 
tímto svým komentářem dokládá schopnost  kritické syntézy,  která  je ve většině absolventských 
prací zdravotnických oborů nahrazena pouhou citací nebo parafrází většinového diskurzu (str. 34).

Za třetí, práce je velmi svědomitě a poctivě zpracovaná. Jsem rád, že s prací Radka Mathausera se 
mi do ruky nedostala další z řady typově podobných prací, kde by student obsáhle opsal pasáže 
o způsobech  řízení  kvality  ve  zdravotnictví  a  na  závěr  připojil  popis  zavedení  zcela  marných 
standardů kvality, zpracovaných pro forma a záhy po odevzdání práce opuštěných a zapomenutých. 
Z textu je znát, že autorovým úmyslem nebylo naplnit povinnost odevzdat 60-100 normostran textu, 
ale napsat práci, která by někomu mohla být prospěšná ve snaze řídit kvalitu v přednemocniční 
péči.

Slabé stránky práce

S  potěšením  mohu  konstatovat,  že  práce  nemá  žádné  slabé  stránky,  ke  kterým bych  se  mohl 
obsáhleji vyjadřovat. Oponenturu proto strukturuji jako upozornění na spíše nesouvisející postřehy 
a poznámky k jednotlivým místům, která by podle mého názoru zasloužila upřesnění, doplnění, 
úpravu.

Ke čtyřem bodům, které autor zmiňuje na straně 40 jako klady využívání posádek RZP, kde je 
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nositelem odbornosti diplomovaný záchranář, nikoliv lékař (práce lékařů je drahá; přítomnost lékaře 
je nezbytná jen asi u 10 % výjezdů; možnosti moderní telemedicíny a konzultace na dálku; méně 
bádání na místě je plus pro pacienta) bych rád doplnil pátý, a sice časové hledisko: od přelomu 
tisíciletí,  kdy  pozorujeme  rozmach  posádek  RZP,  se  dramaticky  zrychlila  odezva  záchranného 
systému na tísňová volání, což dokazují každoroční data ÚZISu. Pacient podle mého názoru ocení 
spíše rychlý příjezd sehraného týmu vycvičených záchranářů než dvacetiminutové čekání na lékaře, 
které bylo ještě nedávno každodenní realitou. Z hlediska medicíny založené na důkazech nemáme v 
ruce validní argumenty pro to, abychom časové hledisko (které prokazatelně ovlivňuje outcome 
pacienta u širokého spektra akutních stavů) podřadili  přítomnosti  lékaře (která má prokazatelný 
benefit u některých interních, diagnosticky komplikovaných stavů).

Podobně by, podle mého názoru, stálo za to přidat mezi faktory, které zcela jistě ovlivňují kvalitu 
práce  výjezdových skupin  a  které  autor  vyjmenovává  na  straně  41,  ještě  další  –  úroveň  práce 
operačního střediska, které kvalitou odvedené práce významně ovlivňuje rozdání karet u každého 
jednotlivého případu.

Převážně  zamítavý  postoj  české  zdravotnické  veřejnosti  k  profesním standardům do jisté  míry 
samozřejmě  vyplývá  z  autorem  zmíněného  faktu,  že  „porušení  nebo  ignorace  standardu 
zdravotnického zařízení ... může mít pro zaměstnance tíživé pracovně právní důsledky a v případě 
trestně-právní odpovědnosti může ... sehrát roli významné přitěžující okolnosti“ (str.  28). V této 
souvislosti mi v práci chybí druhá strana téže mince, totiž že si málokdy uvědomujeme, že práce v 
souladu s psanými standardy organizace činí práci zdravotnického záchranáře daleko ukotvenější na 
pohyblivém písku zdravotnického práva. Například: operátor linky 155 musí denně rozhodnout u 
několika  desítek  volání,  zda  si  stav  vyžaduje  výjezd  lékaře,  nebo  zda  je  řešení  v  kompetenci 
zdravotnického záchranáře, nebo zda případně výjezd k neakutnímu stavu odmítne řešit silami a 
prostředky záchranné služby. Při každém tomto rozhodnutí stojí jednou nohou v problému, protože 
dosud platný výklad (tuším ze sedmdesátých let minulého století) institutu neposkytnutí pomoci 
stanoví, že sestra nemůže odmítnout výjezd lékaře po telefonu, aniž by pacienta viděla. Pokud dojde 
v této situaci k podezření ze zanedbání péče, čelí trestnímu oznámení záchranář sám, jako fyzická 
osoba. Naproti tomu, pokud by existoval v organizaci předpis stanovující indikační kritéria RLP-
RZP-odmítnutí  výjezdu,  byl  by  jeho  dodržením  dotyčný  záchranář  exkulpován.  Osobně  je  mi 
záhadou, jak je možné, že těch 3500 našich záchranářů a sester v přednemocniční péči standardy 
naopak nevyžaduje jako nezbytné minimum právní jistoty při své práci.

Citační  vzorec  je  v  průřezu celé  práce  nedůsledný;  například  uveďme znění  odkazu v  podobě 
„(O Page, 1997, Stewart)“ Někdy se v práci setkáme s uváděním zdroje včetně stránky, jindy bez 
tohoto údaje - jako by si autor nemohl vybrat, podle které normy cituje. Doporučuji autorovi, aby se 
v další publikační činnosti, na kterou se upřímně těším, naučil zacházet s rejstříkovými nástroji, 
které  jsou  už  k  dispozici  ve  všech  hlavních  kancelářských  balících  a  odkazování  na  zdroje, 
poznámkový aparát a sestavování seznamu literatury do velké míry bezchybně automatizují.
U vlastních jmen můžeme pozorovat podobnou váhavost, nebo snad jako by si autor práce více 
vážil  osoby  doktora  Slabého,  na  kterého  odkazuje  vždy  s  uvedením titulu  („Dr.  Marek  Slabý 
vyslovuje domněnku...“, str. 31) než doktora Fraňka, uvedeného bez titulu (str. 38, 39) a dokonce i  
profesora Pokorného, zmíněného taktéž bez titulu na straně 33. Mám za to, že v odborném textu by 
bylo příhodné akademické tituly v souladu s převažujícím konsensem neuvádět.

Na straně 18 autor zmiňuje „legendárních 14 Demingových bodů“, ale následuje třináct položek.
Druhý pád vlastního jména „Gladkij“ je dle mého názoru gramaticky správně „Gladkého“, nikoliv 
„Gladkije“ (str. 25 a 45).
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Tradiční a pravděpodobně velmi nakažlivou dětskou nemocí textů o přednemocniční péči u nás je 
nesprávná  transkripce  francouzského  výrazu  „rendez-vous“  (doslova  „zadejte  se“,  přeneseně 
„najděte si partnera“ nebo „setkání“), která se patvarem „rendes – vouz“ bohužel vyskytuje i na 
straně 37 této diplomové práce. Drobnost, která frankofonního oponenta tahá za uši a snad není 
hnidopišstvím trvat na správném znění cizojazyčné terminologie alespoň u kategorie té nejčastěji 
používané.

Na  straně  61  najdeme  formulaci,  že  dílčím  cílem  bylo  „praktické  prověření  všech  ...  život 
ohrožujících  standardů.“  Předpokládám,  že  autorem  navržené  standardy  pacienty  na  životě 
neohrožovaly, ale naopak měly přispět ke zvýšení jejich šancí v případě vzniku akutního stavu a 
jedná se o překlep.

Další komentáře a postřehy k teoretické části práce
K diskusi o klinických schopnostech diplomovaných záchranářů a s tím spojených kompetencích v 
kapitole 4.2.2 bych si dovolil na okraj poznamenat, že jako pacient bych se – alespoň teoreticky – 
nebál svěřit do rukou diplomovaného záchranáře 60 % pravomocí, kterými disponuje lékař, protože 
objem jeho pregraduálního vzdělání v délce tří let denního studia přece tvoří tři pětiny délky studia 
medicíny. Pokud tedy u nás záchranář nemá prakticky žádné nebo jen velmi omezené možnosti 
samostatného postupu, znamená to, že buď přichází vniveč 60 % znalostí a dovedností, kterými 
záchranář  disponuje  ve  srovnání  s  lékařem,  nebo  jsme  právě  konstatovali  závažnou  chybu  ve 
vzdělávacím  systému,  který  tři  roky  vzdělává  studenta  v  objemu  informací,  které  by  se  daly 
zvládnout v daleko kratším časovém intervalu.

Zcela se ztotožňuji s autorovým, u odborné veřejnosti minoritním, názorem, že „depersonifikace 
medicíny ... pošlapává jeden z fundamentálních kamenů řízení kvality – zaměření na spotřebitele 
péče... To pak vede k jedinému: přecenění schopností techniky a podcenění významu lidství“ (str. 
43) Jsem rád, že se s autorem shodneme i v tak ambivalentním poznání, že klíčový faktor v kvalitě  
přednemocniční péče vlastně nemůžeme žádným standardem definovat – což neznamená, že u těch 
ostatních, ovlivnitelných, bychom se o to neměli pokoušet.

Komentáře a doporučení k praktické části práce

Vzhledem k charakteru diplomové práce mohu oponovat formální náležitosti práce, její tématické 
zakotvení,  práci  s  literaturou,  praktickou využitelnost,  relevanci;  jinými slovy u praktické  části 
mohu  hodnotit  způsob  zpracování  zprávy  o  procesu  zavádění  standardů  u  záchranné  služby. 
Nepřísluší mi soudit samotný průběh procesu, který je součástí hodnocení praxe studenta. Přesto si 
dovolím alespoň na okraj oponentury několik subjektivních postřehů k autorovu pokusu položit 
základy  řízení  kvality  u  ZZS.  Autora  i  další  zúčastněné  v  obhajobě  práce  prosím  o  to,  aby 
následující  řádky brali  spíše  jako  diskusi  nad  procesem a  jeho  výsledkem než  jako  prezentaci 
výhrad oponenta diplomové práce.

Od strany 47, tedy ihned od druhé strany praktické části práce, čtenář tuší, jak celý příběh dopadne: 
s takto otevřeně formulovaným pohledem na systémové uspořádání záchranné služby (ale mohla by 
to být stejně tak dobře firma, magistrát, ministerstvo, feudální panství, město na hranici divokého 
Západu nebo jiný typ formální struktury řízené shora) se – s nadsázkou pokleslých literárních žánrů 
řečeno – autor ve své organizaci musí nevyhnutelně stát psancem, který bude vytlačen na okraj a 
klíčový souboj se záporným hrdinou podstoupí jako solitér, případně se skupinkou dalších psanců, 
se kterými ho vlastně spojuje méně věcí, než rozděluje, přičemž tou hlavní z nich je právě jejich 
pozice na okraji skupiny. Klíčový střet tato skupinka může jen prohrát, přičemž její protagonisté 
buď  zahynou  a  stanou  se  námětem kramářských  písní,  nebo  jsou  přinuceni  odejít  a  nikdy  se 
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nevrátit.

Z organizačního schématu na straně 46 je vidět, že se jedná o uspořádání instituce typické pro české 
zdravotnictví – přestože ten,  kdo toto schéma navrhoval,  projevil  velkou snahu vytvořit  běžnou 
hierarchickou strukturu s několika stupni řízení, ve skutečnosti vidíme ředitele, který více či méně 
přímo řídí devět útvarů, přičemž jen u zdravotnického úseku najdeme více stupňů řízení než dva, a 
to ještě zřejmě jen z důvodu regionálního rozmístění výjezdových stanovišť.  Jen z tohoto faktu 
můžeme  usuzovat  na  strukturu,  kdy  ředitel  organizace  vyžaduje  mít  přehled  o  všem,  co  se  v 
organizaci  děje,  moci  do  všech  procesů  nesystematicky  zasahovat,  používat  spíše  neformální 
úkolování a kontrolu ad hoc podle momentální situace. Pokud tomu tak je, domnívám se, že s takto 
rozdanými  kartami  se  autor  práce  pustil  do  velmi  riskantní  mise,  když  souhlasil  s  úkolem  s 
nejasným zadáním, nejasnými vztahy podřízenosti a zodpovědnosti (což nyní jistě autor ví nejlépe a 
poučení pro praxi, která v práci uvádí, to dostatečně reflektují). Z vlastní zkušenosti se domnívám, 
že  nejpravděpodobnější  postoj  vedení,  personifikovaného  ředitelem  organizace  (a  možná 
zdravotnickým náměstkem?) by se dal shrnout jako „necháme chlapce ať ukáží co mají za lubem a 
když nám to nebude po chuti, včas to zarazíme“ - to však má daleko k ideálnímu stavu naplňování  
existující a ověřené potřeby. Mám za to, že tento problém je průsečíkem mnoha praxí studentů naší 
katedry, kteří se snaží zavést institucionální změny – jakkoliv jsou o jejich správnosti přesvědčeni – 
za vlažného souhlasu organizace, která o to vlastně nestojí, nikoliv na základě poptávky, což vede k 
oboustranné  frustraci.  Dobře  to  ilustruje  i  výrok  jednoho  z  účastníků  ohniskových  skupin: 
„Postupná nechuť zabývat se prací, kterou objednatel vlastně nechce.“

Nejasnost zadání podle mého názoru dobře ilustruje i úvodní pasáž autorovy reflexe celého procesu, 
kdy konstatuje,  že se mu „jako objektivně prvnímu zaměstnanci  ZZS KHK podařilo  přesvědčit 
vedení organizace o nutnosti systémového sledování kvality poskytované péče“ (str. 95). Je dost 
pravděpodobné, že pod pojmem „sledování kvality“ si mohlo vedení organizace představovat něco 
diametrálně odlišného od autorova řešení postaveného ne na sledování, ale na intervenci. V tomto 
kontextu navrhuji poopravit první ze závěrečných doporučení pro čtenáře, který by se chtěl pustit 
do  zavádění  standardů  kvality  (nejen)  u  záchranky:  cíle  a  kritéria  jejich  dosažení  musí  být 
stanoveny nejen reálně a na základě ověřitelných faktů, jak uvádí autor, ale musí také poskytovat 
odpověď na existující, ověřitelnou, a konsensuálně pociťovanou potřebu (str. 98, bod 1)

Dále  se  domnívám,  že  se  autor  dostal  mezi  dva  mlýnské  kameny  (top-management  a  vedoucí 
sestry)  zčásti  i  z  toho  důvodu,  že  zdravotničtí  záchranáři  jsou  profesní  skupinou,  kterou  se 
podvědomě cítí ohroženi jak lékaři, tak sestry. Lékaři proto, že z důvodu extrémních nákladů na 
práci lékaře – nejen mzdy, ale i náklady na vzdělání, které se u nás odhadují řádově na více než 10 
milionů Kč – a rostoucího počtu tísňových volání, na která dříve systém neznal odezvu a nyní na ně 
umí nabídnout výjezd posádky RZP, dochází k transformaci systému, který ve své současné podobě 
už na lékařích nestojí.  Pro sestry,  které  v minulosti  tradičně doplňovaly lékaře ve výjezdových 
skupinách, představují záchranáři typu autora této práce ohrožení v podobě konkurence s vyšším 
stupněm  vzdělání,  praktičtěji  zaměřenou  pregraduální  výukou,  vyšším  sociálním  statusem  a 
univerzálnějším  uplatněním  například  díky  schopnosti  řídit  sanitku.  Vytvářené  standardy  proto 
mohly do jisté míry pro lékaře signalizovat přicházející dobu, kdy záchranáři vykonávající základní 
a  dobře nacvičené úkony ve vyšším počtu výjezdových skupin a  celkově rychlejším přístupem 
vytlačí z terénu lékaře. Pro sestry mohly standardy ohlašovat první krok směrem ke kvalitativně 
vyšším nárokům na odbornost a samostatnou práci, než je u sester zvykem.

Z mnohých postřehů v části  popisující  autorovo vyrovnání  se  se smutnou historií  (ne)zavedení 
standardů kvality u královéhradecké záchranky mám pocit, že k rozporuplnému výsledku přispělo i 
to,  že autor neměl tušení o pravidelnostech vývoje vztahů ve formálních týmech a o dynamice 
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skupin; pravděpodobně dokonce zaujal v týmu jinou roli, než v jaké by se cítil jako ve své kůži. 
Nerad bych autorovi křivdil, ale z mnoha náznaků a pozorování jsem přesvědčen, že jeho kvality 
jsou jiné než ty, které se projevují u vedoucích pracovních týmů:

– „nemožnost donutit tým odevzdat práci v dohodnutém termínu a kvalitě“ (str. 91)
– „měl jsi být mentorem, poradcem, neměl ses tolik podílet na samotné tvorbě standardů, což 

tě odklánělo od vedení a řízení skupiny“ (tamtéž)
– „neschopnost  netolerovat  neúspěch člena týmu ...  velmi mi na nich záleželo ...  obava z 

destrukce a rozpad skupiny“ (str. 96)
– snad až úleva z příchodu odborného garanta, který vytvořil jakýsi další, vyšší článek řízení 

týmu a z autora sejmul část povinností a zodpovědnosti za práci týmu.
V tomto kontextu směřuje mé doporučení jak k autorovi, tak ke katedře – podle mého názoru by 
bylo  velmi  prospěšné,  kdyby  se  budoucí  absolventi  měli  možnost  seznámit  se  zákonitostmi 
dynamiky  lidských  kolektivů  a  se  svými  osobnostními  předpoklady  zastávat  jednotlivé  role  v 
týmech, například pomocí Belbinova testu. Mám za to, že mít tušení, ve kterých rolích v týmu se 
budu  cítit  „doma“  a  ve  kterých  budu  frustrován,  je  cennou  výbavou  do  profesního  života 
absolventa.

Co se týká otázky vztahů v organizaci jako organismu  sui generis,  domnívám se,  že by autora 
mohlo bavit přečíst si některou z publikací britského Bayswater Institute, který se zabývá sociologií 
organizací;  zejména  by  mohl  ocenit  brilantní  pozorování  vnitřních  mezilidských  struktur  v 
nemocnicích a průmyslových provozech socioložky českého původu Lisl Klein.

Nesouhlasím s celkově pesimistickým vyzněním závěru práce, kdy autor dochází k přesvědčení o 
neúspěchu své „mise“(str. 86). Ano, tato cesta se ukázala jako slepá, ale za prvé to neznamená, že 
při zvolení jiného výchozího bodu nebo jiného časování by nevedla k vytčenému cíli; za druhé, a to  
je snad důležitější, chybami se učí nejen člověk, ale i institucionální prostředí a organizace. Jsem si 
jistý,  že v jiný čas a  na jiném místě  by byl  autor  nyní  schopen bez problémů položit  základy 
systémovému řízení kvality u zdravotnického zařízení přednemocniční péče.

Navrhované otázky k obhajobě práce

Poučná je pro mě autorova úvaha o absurditě diskuse o ne/přijatelnosti standardů ve zdravotnictví 
ve světle závazného znění legislativních dokumentů a aktů, které stanovují povinnost profesionálů 
ve zdravotnictví respektovat profesní standardy. Musím přiznat, že tento autorův postřeh zůstával 
dosud  neznámý  i  v  prostředí,  kde  jsem se  dosud  pohyboval  a  poskytuje  novou  argumentační 
podporu ve prospěch zvýšení kvality péče prostřednictvím standardů. Co se týká dalšího trefného 
postřehu  v  objevené  dichotomii  dvou  českých  překladů  totožného  originálu  Konvence  o 
biomedicíně (str. 27), navrhuji jako dotaz k obhajobě práce, aby autor zmíněnou pasáž týkající se 
standardů dohledal v originále úmluvy a zjištění se pokusil v kontextu své práce interpretovat.

Na  straně  58  autor  prezentuje  schematické  zpracování  standardu  ošetřovatelského  postupu 
„Kolapsový stav“. Podle stratifikace standardů na straně 25 se jedná o procesový standard (určuje 
podrobný sled  jednotlivých kroků v závislosti  na binárních  rozhodovacích  uzlech – bezvědomí 
ano/ne).  Navrhuji,  aby  autor  práce  porovnal  klady  a  zápory  takto  zpracovaného  postupového 
algoritmu s variantou standardu výsledkového. Řekněme, že by takový standard stanovil zhruba 
toto:
1/ Pracovník zodpovědný u organizace za kvalitu vyhodnocuje alespoň 25 % všech záznamů o 
výjezdu, z nichž vyhodnocuje 100 % těch záznamů, kdy pacient skončil na ARO, oborovém JIPu, 
nebo jiném specializovaném vysokoprahovém pracovišti. Dále je tímto způsobem za kalendářní rok 
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vyhodnoceno alespoň 10% záznamů o výjezdu u každého zdravotnického záchranáře organizace.
2/ Žádoucí stav je, aby u výjezdů z indikační skupiny kolapsových stavů:

a/ u 100 % výjezdů s přítomností bolestí na hrudi, palpitací, vertiga a nevolnosti byl přivolán 
lékař;
b/ u 100 % výjezdů byl zhodnocen a zaznamenán stav základních životních funkcí, EKG, 
změřena  glykémie,  provedeno  základní  zhodnocení  motorických  a  fatických  schopností, 
zajištěn žilní vstup s infuzí FR a podán kyslík polomaskou;
c/ bylo identifikováno nejméně 80 % pacientů s CMP v terapeutickém okně pro trombolýzu 
a tito byli správně směřováni;
d/ bylo identifikováno nejméně 90 % pacientů s elevací ST úseku nebo patologickými Q 
kmity,  a  to  ještě  před  příjezdem lékaře;  tento  fakt  byl  bezodkladně  hlášen  operačnímu 
středisku;  v  případě  nedostupnosti  lékaře  byli  tito  pacienti  konzultováni  nahrávanou 
telekonferencí s kardiocentrem;
d/ v případě zástavy oběhu byla u 100 % pacientů zahájena neodkladná resuscitace podle 
standardu XY a přivolán lékař.

Další body by stanovily například způsoby reakce systému vzdělávání zaměstnanců na objevená 
systémová bílá místa (celková nízká míra identifikace CMP, akutního koronárního syndromu atd) i  
na pravidelně se objevující individuální nedostatky u jednotlivých zaměstnanců.

Závěr
Práci studenta Radka Mathausera doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.

V Praze dne 8.8.2010
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