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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Standardizace ošetřovatelské péče v Oblastní nemocnici 

Náchod 

Autorka práce:  Bc. Kateřina Fialová  

 

 

Cílem hodnocené diplomové práce je jednak zmapovat, především však zkvalitnit 

proces standardizace ošetřovatelské péče v Oblastní nemocnici Náchod (ONN). Práce 

svým zaměřením navazuje na výzkum provedený Mgr. Renatou Duškovou, která svá 

studia na katedře Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK 

zakončila před několika lety a v současnosti působí na pozici hlavní sestry ONN. Jako 

taková je diplomová práce důkazem toho, jak je možné držet a předávat tematickou 

kontinuitu, a jak úspěšně propojovat plnění studijních povinností s praktickými potřebami 

praxe. 

 

Autorka, Bc. Kateřina Fialová, práci člení obvyklým způsobem. Teoretická část je 

rozdělena na jedenáct kapitol vytvářejících základ pro tematické zpracování 

managementu kvality ve zdravotnictví. Autorka se, s pomocí více než padesáti, v českém 

jazyce psaných, zdrojů, postupně věnuje tématům kvalita, kvalita zdravotní, respektive 

ošetřovatelské péče, standardy, audit, akreditace, certifikace, systémy zvyšování kvality, 

nová legislativa a další. Výběr témat je logický, stejně jako jejich řazení. V některých 

případech, např. kvalita zdravotní a ošetřovatelské péče, by bylo možné uvažovat o 

vnoření konkrétněji zaměřených kapitol do obecnějších. Text teoretické části je napsán 

čtivým jazykem a je z něj patrné, že se diplomantka snažila zpracovávané téma pojmout 

komplexně, přitom však poutavě a maximálně srozumitelně. 

 

Empirická část je rozdělena na tři hlavní části. V první diplomantka představuje 

zjištění, ke kterým došla při diagnostice OON provedené na jaře 2010. Sběr dat byl 

proveden především pomocí rozhovorů s vybranými zástupci ošetřovatelské péče. 

Rozhovory doplnila obsahová analýza dokumentů. Zjištění mají podobu popisu silných a 

slabých stránek (str. 47 – 49). Z hlavních zjištění pak vychází doporučení, mezi kterými 

nechybí výzva ke změně postojů nelékařského personálu ke standardizaci. 

K detailnějšímu zmapování postojů ne lékařů ONN diplomantka použila kvalitativní 

výzkum, když sběr dat provedla opět pomocí jedenácti rozhovorů, které pak doplnila 

obsahovou analýzou dokumentů. Zjištění odhalují paradox, když odhalují neexistenci 

postojového problému, na straně NLZP, k tématu standardizace ošetřovatelské péče. 

Zjevně je výsledek ovlivněn výběrem respondentek, nebo v ONN od ukončení 

diagnostiky došlo k významnému myšlenkovému posunu. 

 

Empirickou část diplomové práce završuje kvantitativní výzkum, do kterého bylo 

zapojeno 64 účastnic dvou seminářů zaměřených na téma kvality ošetřovatelské péče, a 

který na podzim roku 2011 lektorovala sama diplomantka. Z textu není zřejmé, zda účast 

na semináři byla povinná nebo dobrovolná. Výsledky dotazníkového šetření jsou 

dostatečně podrobnou sondou odhalující vztah NLZP ONN k řízení ošetřovatelské 

kvality a potvrzují výsledek diagnostiky. Ze zjištění je patrné, že i po roce je změna 
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postoje ke standardizaci minimálně u vedoucích pracovnic aktuální vzdělávací potřebou, 

a že podobně je tomu i u mladých NLZP. Výsledky dotazníkového šetření odhalují také 

potřebu systémového přístupu ke změně postojů NLZP   

 

 

Otázka k obhajobě diplomové práce: 

 

a) Jaké další kroky vedoucí ke změně postoje k standardizaci, respektive k řízení 

kvality ošetřovatelské péče v ONN je, podle vás, nutné přijmout? 

b) Jaký systémový přístup v téže oblasti byste v ONN navrhla pro formování postoje 

ke standardizaci u mladších NLZP?  

 

Závěrem tohoto hodnocení prohlašuji, že diplomová práce, Standardizace ošetřovatelské 

péče v Oblastní nemocnici Náchod, splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm 

velmi dobře. 

 

V Praze 29. ledna 2013 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


