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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Elektronická dokumentace v současné rehabilitaci 

Autorka práce:  Bc. Šárka Povolná 

 

K správnému rozhodování je potřeba informací. V informační době však 

množství informací přesahuje možnosti jedince k jejich absorbování. I proto se mezi 

organizačními lídry v různých oblastech nacházejí subjekty, jejichž management úspěšně 

zvládl podřízení informačních systémů organizačnímu výkonu. Nejinak je tomu v oblasti 

zdravotní péče, rehabilitace nevyjímaje. Předmětem zájmu Bc. Šárky Povolné je zavádění 

elektronické dokumentace v jednom z českých rehabilitačních ústavů. 

 

Z popisu sledovaného procesu je zřejmé, že vykazuje pro české prostředí velmi 

typické rysy, kterými jsou dlouhé zavádění, nejasné výsledky a obtížný přístup 

k informacím, které by poskytovaly dostatečně jasný obrázek o kvalitě procesního řízení. 

O potřebnosti a společenské prospěšnosti přitom, jak z diplomové práce také vyplývá, 

není pochyb. 

 

Diplomantka práci rozdělila tradičním způsobem. V teoretické části se zaměřila 

na dva tematické okruhy. Prvním byla teorie řízení změny, druhým pak popis 

infomačních zdravotnických systémů, včetně stavu v oblasti řízení informací v české 

rehabilitaci. 

 

Empirická část je rozdělena na dvě části. V první diplomatka, formou 10 

polostrukturovaných rozhovorů, hodnotí přínos zavedení informačního systému v 

konkrétním rehabilitačním ústavu. V druhé části pak předkládá informace získané na 

základě korespondence se 4 terapeuty z různých rehabilitačních zařízení v USA. 

Tematicky je korespondence zaměřená na stav vedení elektronické dokumentace. 

 

Tvorba diplomové práce nebyla bezproblémová. Diplomantka musela korigovat 

svůj původní záměr. Práce proto neobsahuje názor pacientů rehabilitačního ústavu, 

zaměřuje se spíše na mapování spokojenosti se zavedeným informačním systémem ze 

strany zaměstnanců. Změna předmětu diplomové práce však byla vyvolána vnějšími 

vlivy, především ochotou managementu sdílet informace a mapovat dopady provedené 

změny. Snahu o komparaci stavu elektronizace dokumentace mezi rehabilitačními 

zařízeními v USA a v ČR považuji za sympatickou i přes její omezenou vypovídací 

hodnotu. Hlavní přínos zvoleného postupu vidím v tom, že ukazuje možnosti, které 

v sobě elektronizace zdravotnické dokumentace skrývá a to jak po stránce organizační, 

tak v oblasti kvality rehabilitační péče. Věřím, že tato část by mohla sloužit jako inspirace 

pro managementy rehabilitačních zařízení v ČR. 

 

Diplomantčin přístup k psaní práce je hodný ocenění. I přes ztížený přístup 

k požadovaným informacím se snažila naplnit svůj původní záměr a vypracovat práci, 

která by věrně zrcadlila aktuální stav v oblasti elektronizace zdravotní dokumentace a na 

druhé straně ukázala, kam by tento proces mohl v budoucnosti směřovat.              
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Otázka k obhajobě diplomové práce: 

Proč, podle vašeho názoru, nejsou v ČR využívány modifikace zahraničních systémů 

vedení elektronické dokumentace ve zdravotnictví? 

 

 

Závěrem tohoto hodnocení prohlašuji, že diplomová práce, Elektronická dokumentace 

v současné rehabilitaci, splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 14.června 2012 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


