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Posudek  
 
Volba tématu 
Téma je zvoleno vhodně vzhledem k oboru studia i vzhledem ke stavu poznatků. Téma je 
rovněž přiměřeně náročné. Studentka prokázala výbornou orientaci v tématu. 
 
Cíl práce: 
Cílem práce je charakteristika ošetřovatelské dokumentace a zjištění názorů sester 
pracujících v intenzivní péči na způsob vedení ošetřovatelských záznamů. 
Teoretická a výzkumná část 
V teoretické části práce diplomantka zpracovala téma ošetřovatelské dokumentace, a to 
velmi komplexně s multioborovým přístupem, tj. z odborného - ošetřovatelského, 
historického i právního hlediska. Vyzdvihnout je třeba kapitolu 1.2.3. (Vývoj oš. 
dokumentace), která má výzkumný charakter – diplomantka na základě zkoumání názorů 
sester publikovaných v soudobých odborných článcích zmapovala proces zavádění 
ošetřovatelské dokumentace v českých zdravotnických zařízeních. 
Teoretické poznatky jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje  
Diplomantka prokázala schopnost tvůrčím způsobem teoretické poznatky uplatňovat a 
využívat a spojovat je s vlastními praktickými zkušenostmi. 
Cíle práce byly vymezeny vhodně.  
Literatura byla zvolena vhodně, a to včetně cizojazyčné. Diplomantka prokázala schopnost 
vyhledávat relevantní zdroje a tvořivě s nimi pracovat.  Autorka rovněž prokázala schopnost 
zjištěné poznatky aplikovat a využívat v osobní pracovní zkušenosti.  
 
V praktické části diplomantka zvolila metodu dotazníku – rozdala 150 dotazníků, s relativně 
malou návratností (65%). Výzkumná metoda byla vzhledem k cílům a hypotéza vhodná.  



Výsledky jsou zpracovány přehledně s využitím tabulek a grafů. V diskusi jsou výsledky 
analyzovány a diplomantka prokázala schopnost vyvodit z nich závěry. Práce má význam pro 
ošetřovatelskou teorii, zejména pokud jde o zpracování historie zavádění ošetřovatelské 
dokumentace, která nebyla dosud zpracována. Výsledky praktické části jsou přínosné 
zejména pro management sester.  
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010)- 
Stylistická úroveň práce je vysoká, jazyk přesný a čtivý. Práce je přehledně a logicky 
strukturována, vhodně jsou voleny a zpracovány i grafy a tabulky.  
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
Použité zdroje jsou citovány správně, nebyly nalezeny žádné prohřešky proti citačním 
pravidlům.  
Úroveň jazykového zpracování je vysoká. 
 
Přílohy  
Přílohy práce tvoří příklady ošetřovatelské dokumentace, metodicky pokyn ČAS pro vedení 
ošetřovatelské dokumentace (to lze obzvlášť ocenit, protože je přístupný pouze pro omezený 
okruh členek ČAS), vnitřní předpis ÚVN o vedení zdravotnické dokumentace a dotazník. 
Přílohy jdou svým rozsahem nad rámec běžného zpracování diplomových prací, jsou kvalitní 
a vhodně zvolené.  
 
 
 
Spolupráce autora diplomové práce s vedoucím práce byla výborná. 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
 
Diplomantka prokázala velký zájem o problematiku, což zřejmě souvisí i s osobní zkušeností 
se zaváděním ošetřovatelské dokumentace na oddělení, kde pracuje. Ocenit lze i bezchybné 
zpracování obtížné právní problematiky, komplexní a přehledné shrnutí předpisů a 
doporučení všech úrovní a již zmiňovaný (dosud nezpracovaný) historický přehled. 
V praktické části práce diplomantka prokázala schopnost vědecké práce a analytického 
myšlení. 
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
 
Doporučuji práci k obhajobě 
 
 
Práci klasifikovat stupněm  výborně  
 



 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 
 

1) Uvádíte, že zdravotnická dokumentace je ve vlastnictví zdravotnického zařízení – 
může tedy zdravotnické zařízení s dokumentací volně disponovat?  

2) Navrhněte opatření pro zlepšení správného zacházení sester s ošetřovatelskou 
dokumentací. 
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