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 Zpracovatelka diplomové práce Bc. Kateřina Fialová pracuje jako koordinátorka Rady 

pro ošetřovatelské standardy a není tedy divu, že si jako téma vybrala právě standardizaci 

ošetřovatelské péče. Jedná se o téma velice aktuální, byť anebo právě proto, velmi často 

zpracovávané. Autorka se však neomezuje na pouhé teoretizující vymezení pojmů a obecný 

přehled o problematice. Naopak se zaměřila na konkrétní nemocnici a to na Oblastní 

nemocnici v Náchodě, čímž téma značně zúžila a vymezila. Práce tak dostala jasný a neotřelý 

rámec. Předpokládám také, že výstupy diplomové práce budou využity při dalším rozvoji 

organizace, v čemž vidím významné pozitivum. 

 Po formální stránce má diplomová práce dostatečnou úroveň i rozsah a obsahuje 

všechny náležitosti, včetně seznamu použité literatury, českého i anglického abstraktu atd. 

Klíčová slova byla zvolena vhodně a v dostatečném množství. Bohužel však v úvodu práce 

postrádám jasně vymezené cíle. Stanovené cíle jsem nalezl pouze ve výzkumné části a to ještě 

vždy pro kvalitativní a kvantitativní výzkum zvlášť. Je tedy diskutabilní, zda došlo 

k jednoznačnému splnění těchto cílů. V závěru se pak hovoří o plnění cílů Projektu diplomové 

práce, což pokládám za značně nestandardní. Dále je uvedeno nesplnění projektového cíle 

„Představit procesy, jimiž dochází ke změně postojů ke standardům ošetřovatelské péče.“, 

nicméně není uveden důvod, proč tento cíl nebyl splněn. Bude tedy patrně záležet na samotné 

obhajobě, zda diplomantka dokáže ozřejmit, jaké cíle si vlastně ve své diplomové práci kladla 

a do jaké míry je dokázala splnit. 

 Autorka používá Harvardský způsob citování a udržuje v celé práci jednotný styl 

citací. Rozsah použité literatury v počtu 51 zdroj pokládám za dostatečný a v tomto směru lze 

autorce vyčíst snad jen počet cizojazyčných pramenů, který se tu vyskytuje pouze jediný, 



navíc internetový. Vzhledem k rozsahu práce ovšem kvituji opravdu zanedbatelný počet 

překlepů a stylistických, resp. gramatických chyb. 

 Práce obsahuje klasicky teoretickou i praktickou část, přičemž rozvržení obou částí 

odpovídá zhruba poměru 1:2. Teoretická část obsahuje 38 stran, je přehledně a logicky 

strukturována, autorka zpracovala poměrně reprezentativní přehled dostupné literatury. Je tu 

pěkně zpracovaný historický vývoj kvality jako takové a oceňuji také významnou část 

věnovanou kvalitě v České republice i vývoji české legislativy. Autorka zohlednila i novou 

legislativu, i když nerozumím poznámce, že na podzim roku 2012 proběhne novelizace, když 

se již nacházíme v roce 2013. Tento fakt budí dojem, že práce byla dokončena před poměrně 

dlouhou dobou a při finalizaci nebyla aktualizována. Text teoretické části je pak trochu 

nestandardně prokládán obrázky, které by patrně více patřily do příloh, nicméně vzhledem 

k jejich počtu tento fakt nepůsobí rušivě. 

 Praktická část obsahuje 64 strany. Vzhledem k použití několika typů výzkumných 

metod bylo její zpracování patrně velice náročné a pracné a z tohoto důvodu také rozumím 

poměrně dlouhému období, po které výzkumy probíhaly. Nicméně nelze zastřít pochyby, zda 

během těchto dvou let nemohlo dojít k významnému posunu a tím i ke zkreslení celkových 

výsledků. Protože v praktické části bylo použito opravdu velké množství výzkumných metod 

a obě hlavní metody navíc navazovaly na diagnostickou zprávu z organizace, musím říci, že 

v metodologii jako takové jsem se trochu ztrácel. Jako velice kvalitní hodnotím kvalitativní 

část výzkumu, i když jsem v přílohách nenalezl avizovaný přepis rozhovoru se staniční 

sestrou. Na str. 50 je pak uvedeno, že „kvantitativní výzkum volně navazoval na diagnostiku“. 

Předpokládám, že šlo o omyl, který ovšem k větší přehlednosti bohužel nepřispěl. Velice 

pozitivně hodnotím konečný návrh zakotvené teorie jako výstupu kvalitativního výzkumu ve 

znění: „Efektivní profesní podpora managementu ONN, a.s., zlepšuje postoj nelékařských 

zdravotnických pracovníků ke standardům a standardizaci v ONN, a.s.“.  

Jako poněkud nadbytečný vidím ovšem výzkum kvantitativní. Informace by jistě bylo 

možné získat i v rámci výzkumu kvalitativního pokud by došlo k menšímu doplnění 

pokládaných otázek informantům. Nicméně jak vyplývá ze závěru práce, autorka si je tohoto 

faktu vědoma, což opět pokládám za pozitivní skutečnost. Pokud jde o formální úroveň 

zpracování kvantitativní části výzkumu, pak i zde lze nalézt určité nedostatky. Např. u grafů 

by kromě procent bylo vhodné uvést i počet respondentů u jednotlivých odpovědí. Stejně tak 

pro čtenáře značně nekomfortní shledávám uvádění pouze formulace „správná“ či 

„nesprávná“ odpověď, které pak musí být složitě dohledávány v přiloženém dotazníku. Za 

nejvíce problematickou část pak pokládám kapitolu nazvanou Diskuze. Bohužel tu k žádné 



diskuzi s dostupnou literaturou nedošlo a autorka se omezila na interpretaci vlastních 

výsledků. 

 

I přes uvedené nedostatky ovšem práci jako celek hodnotím velmi dobře a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Domníváte se, že Vámi navržená opatření jsou aplikovatelná i na jiná nemocniční 

zařízení nebo jsou natolik specifická, že jsou spíše „šita na míru“ pro nemocnici 

v Náchodě? 

2. Můžete uvést jak, pokud vůbec, proběhla či probíhá implementace Vašich návrhů 

v praxi? 

 

 

Posudek vypracoval: Mgr. Petr Slanina 

 


