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Tuto práci jsem konzultovala ještě v době svého působení na Katedře řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích. Domluvily jsme se s diplomantkou na záměru 

práce, dále jsme však nebyly v kontaktu z důvodu mého odchodu z katedry a jejího přerušení 

studia. Nedávno mě informovala o tom, že v práci pokračuje a zaslala mi ji v téměř definitivní 

verzi.  

Teoretická část práce je sestavena prakticky výhradně z citací prací, které jsou sice citovány, 

ale nejsou interpretovány. Obdobně tomu je i v úvodu do empirické části. Přes tuto zásadní 

výhradu však musím konstatovat, že práce poskytuje informativní úvod do studované 

problematiky.  

V empirické části srovnává autorka práci jednotek intenzivní péče ve Fakultní nemocnici 

Hradec Králové, předpokládám, že tak činí se souhlasem vedení příslušných oddělení, což 

v práci není explicitně uvedeno, nicméně tento fakt může být objasněn při obhajobě práce. 

Samotné výsledky považuji za velmi zajímavé a hodné publikace v našem či dokonce i 

mezinárodním časopise, protože geriatricky zaměřených jednotek intenzivní péče není 

v Evropě ani ve světě mnoho a proto jsou tato data do značné míry unikátní. Geriatrická JIP 

má nižší obložnost než jiné typy JIP, což autorka podle mého názoru správně vysvětluje 

aktivním přístupem k pacientům a nepřítomností snahy uměle tuto obložnost zvyšovat a 

naopak snahou o propuštění co nejdříve. Za velmi zajímavý považuji také údaj o „pohybu 

pacientů“ na jednotlivých JIP, kdy pacienti z geriatrické JIP jsou nejčastěji překládáni zpět do 

domácího prostředí, a to ve více než čtvrtině případů. Již tato skutečnost je podle mého názoru 

velmi důležitá, protože poukazuje na důležitost včasné a přiměřeně intenzivní intervence, 

která vede k výraznému zlepšení stavu i u nejstarších pacientů a vede tak k jejich propuštění 

do domácího prostředí. Velmi zajímavé jsou také údaje o nákladech na ošetřovací den stejně 

tak jako údaje o komplikacích, kdy geriatrická JIP má nejméně sledovaných komplikací ze 

všech tří typů JIP.  

Závěrem: Přestože jsem uvedena jako vedoucí diplomové práce, musím konstatovat, že jsem 

studentku k použitému způsobu práce s literaturou nenabádala. Naopak je mi známo, že 



v době jejího studia o práci s literaturou velmi podrobně a názorně na této katedře vyučovala 

prof. Haškovcová. Vůči teoretické části mám tedy již výše uvedenou zásadní výhradu. 

Nicméně praktickou část považuji za velmi zajímavou a užitečnou jak pro praxi tak i pro 

rozšíření teoretických znalostí a východisek pro tento typ péče. Za škodu považuji, že tyto 

výsledky nejsou v práci řádně diskutovány a uvedeny do teoretického kontextu. 

Přes výše uvedené výhrady doporučuji (?) práci k obhajobě.  

Otázky k vysvětlení:  

Jaké jsou etické aspekty výzkumu a jak byly v tomto výzkumu zohledněny? 

Zkuste podrobněji vysvětlit a diskutovat zjištěné výsledky, jejich srovnání s dostupnou 

literaturou. 

 

V Praze dne …..   

 

  

 


