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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název diplomové práce: Tvorba a implementace ošetřovatelských standardů 
v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

Autorka práce: Bc. Radek Mathauser, Dis.

Měření kvality spojené s procesy certifikace a standardizace není v současné době, tak 
jako tomu bylo v 80. a 90. letech minulého století, výsadou jen výrobní sféry,. Stále 
častěji se s těmito procesy můžeme setkat i mezi poskytovateli různých druhů služeb. 
Nepřekvapí proto, že stranou tohoto dění nezůstávají ani poskytovatelé zdravotní péče, 
včetně péče přednemocniční neodkladné. 

Řízení kvality přednemocniční neodkladné péče (PNP) je ústředním tématem hodnocené 
diplomové práce. V ČR je minimum jedinců, kteří by s tímto procesem měli přímou 
zkušenost. Pokud je mi známo neexistuje v ČR člověk, který by na základě přímé 
zkušenosti vytvořil odborný text, jenž by se mohl stát inspirací pro ostatní manažery 
kvality přednemocniční neodkladné péče. Zde spatřuji první silnou stránku práce.

Bc. Radek Mathauser, Dis. diplomovou práci pojal jako případovou studii. I přes volbu 
této formy však nerezignoval na vybudování dostatečného teoretického základu, ze 
kterého při psaní textu vycházel. V teoretické části se tak autor věnuje obecnému pojetí 
kvality, kvalitě ve zdravotní a přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část také 
obsahuje historické exkurzy popisující mezníky v řízení kvality ve zdravotní a PNP. Její 
text je napsán velmi precizně a srozumitelně a je podložen citacemi z 43 relevantních 
tištěných nebo elektronických zdrojů. 

V praktické části je velmi detailně zmapován jeden a půl roku trvající proces 
zavádění standardních ošetřovatelských postupů určených nelékařským posádkám rychlé 
zdravotnické pomoci v Královéhradeckém kraji. Vypracováním a následným zavedením 
standardů byla pověřena pracovní skupina, kterou diplomant nejen sestavil, ale po celou 
dobu její existence vedl. I když tato skupina své zadání stoprocentně nesplnila, jsem 
přesvědčen, že popis jejího fungování, vztahů s managementem Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje a klíčových momentů v jejím fungování, patří 
k inspirativním textům manažerské literatury. I praktická část je napsána velmi poutavým 
a živým stylem. Autor oživuje popisný text citacemi jedinců, kteří se do procesu 
standardizace v jeho různých fázích zapojovali. Nebojí se zachytit i své reflexe, skrze 
které hodnotí kvalitu výstupů nebo učiněných rozhodnutí. Na mnoha místech je k sobě a 
výstupům své práci velmi kritický. 

Kvalitě praktické části prospěl také časový odstup, který nastal mezi termínem 
ukončení činnosti pracovní skupiny a dobou vzniku diplomové práce. Tato časová 
prodleva pomohla diplomantovi se emočně od celého procesu odpoutat a vytvořit si 
k němu kritický odstup. I výstupy této sebereflexe diplomová práce přináší v různých 
formách a na několika místech. Pro řadu čtenářů tak budou zajímavá doporučení, která 
diplomant v práci formuluje (str.98 – 99). 

Ocenit je třeba i snahu o objektivizaci předávaných informací. Za jejím účelem 
byla autorem práce v lednu 2010 svolána ohnisková skupina, kterou tvořili bývalí 
členové pracovní skupiny, a jejímž cílem bylo zhodnotit zpětně průběh procesu 
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standardizace. Citace názorů účastníků ohniskové skupiny uvedené do kontextu 
s autorovou sebekritičností dávají dobře vyniknout na jak rozdílné myšlenkové a 
postojové bázi se jednotliví účastníci standardizace nachází i několik měsíců po 
faktickém rozpuštění pracovní skupiny.

Z napsaného je patrné, že si hodnocené diplomové práce velmi cením. Nemá smysl 
skrývat, že jsou v ní i drobné formální nedostatky. Diplomant si jich je dobře vědom a 
jejich přítomnost jej mrzí více, než nezaujatého čtenáře.

Slova uznání závěrem si zaslouží jak Bc. Radek Mathauser, Dis. za jeho vytrvalost, píli a 
důraz na kvalitu zpracování, tak zbytek jeho rodiny, který mu byl po celou dlouhou dobu, 
během, které práce vznikala, velkou oporou.
    
Otázka k obhajobě diplomové práce:

a) Ve svých doporučeních uvedených na stranách 98-99 se nezmiňujete o zapojení 
externích pracovníků. Domníváte se, že by externí facilitátor, případně mediátor, 
mohl napomoci v řešení kritických momentů v životě pracovní skupiny? Pokud 
ano, uveďte, příklady v jakých fázích a s jakým zadáním by tito externisté mohli 
být zapojeni.

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Diplomová práce, Tvorba a implementace ošetřovatelských standardů v podmínkách 
přednemocniční neodkladné péče, podle mého názoru splňuje nezbytné požadavky a lze 
ji klasifikovat stupněm výborně.

V Praze 9. září 2010
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




