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Posudek 

Volba tématu 
Diplomová práce se věnuje problematice optimalizace počtu ošetřovatelského personálu                                          

na jednotkách intenzivní péče, zejména se  zaměřením na profesi zdravotnického asistenta. 
Vzhledem k současné situaci ve zdravotnictví je toto téma velmi aktuální. 
 
Práce je obsahově velmi dobře koncipovaná a využívá aktuálních literárních zdrojů. Je zřejmé,                       
že autorka se v problematice optimalizace ošetřovatelského personálu na odd. JIP a ARO velmi dobře 
orientuje.  
 
Teoretická část 

Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou optimalizace ošetřovatelského 
personálu na JIP a ARK z  větší orientací na profesi zdravotnického asistenta.  Teoretická část                          
je členěna do   4 kapitol. V první kapitole je uveden právní rámec poskytování ošetřovatelské péče 
v ČR – zde se autorka zaměřila na zákon č. 96/2004 Sb. a na vyhlášku 4/2010. Další kapitola popisuje 
organizační strukturu na oddělení intenzivní péče – kategorizace intenzivní péče a kategorizace NZLP 
a jejich kompetence.  V třetí kapitole je uvedeno řízení a plánování lidských zdrojů, autorka zde 
výstižně uvádí úlohu managementu, plánování počtu ošetřovatelského personálu a zejména 



problematiku stanovení optimálního počtu v ČR. V poslední, čtvrté kapitole, teoretické části jsou 
uvedeny nástroje pro personální vybavení JIP/ARO a  dále jsou stručně uvedeny skórovací systémy 
intenzivní péče.  Skórovacím systémem TISS se autorka zabývá podrobněji. 
 
K teoretické části nemám žádnou připomínku, je členěna systematicky a přehledně. Výstižně jsou zde 
uvedeny veškeré skutečnosti týkající se tématu diplomové práce. 
 
Výzkumná část 

Cíle diplomové práce jsou formulovány stručně a srozumitelně. Výchozí hypotézy jsou 
aktuální. Kvantitativní výzkum metodou dotazníkového šetření je vhodnou volbou pro tento typ 
diplomové práce. Kladně hodnotím zejména to, že autorka se ve svém výzkumu nezaměřila pouze na 
státní zdravotnická zařízení a zařízení nacházející se v jedné lokalitě. Výzkumný vzorek byl dostatečný                    
a  63% návratnost dotazníků, vzhledem k tomu, že byly rozeslány do celé ČR, považuji  za vynikající. 
Rozeslaný dotazník byl přehledný a otázky v něm byly formulovány dobře a jasně dle stanovených 
cílů.  
 
Výsledky výzkumu a jejich interpretace jsou prezentovány dostatečně, přehledně a jasně.  Součástí 
výzkumné částí je návrh modifikace metody „Kvantifikace ošetřovatelské péče na oddělení JIP/ARO 
dle původního modelu K. Pochylé“. Tuto část velmi oceňuji, vzhledem tomu, že je jasně vidět,                      
že autorka se v dané problematice dokonale orientuje a  rozumí jí.  
 
 
Formální zpracování práce 

V magisterské práci nebyly dodrženy některé formální náležitosti, které jsou uvedeny 
v následujících bodech: 

 v textu se vykytují spojky a předložky, které dle pravidel českého pravopisu nemají zůstat na 
konci řádku, 

 za číselnou hodnotou procenta se vždy dělá mezera, např. sleva 60 %. Mezera se nedělá,             
jde-li o přídavné jméno procentní, např. 60% sleva. 

 
Práce je logicky členěna, kapitoly na sebe navazují  a je jim věnován náležitý prostor.  Abstrakt                      
a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  Stylistická úroveň práce nemá výkyvy a je na velmi dobré 
úrovni. Je zřejmé, že se autorka snažila projít všechny dostupné zdroje a vybrala ty nejdůležitější.  
 
 
Přílohy  
Přílohy a grafická úprava dokreslují solidní úroveň diplomové práce.  
 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
 Práci považuji za velmi zdařilou a kromě minimálních formálních nedostatků k ní nemám 
žádné výhrady. Tato práce naprosto naplňuje své zadání a výborné popisuje zvolenou problematiku. 
Diplomantka výstižně využívá, odvolává se, srovnává a cituje odbornou literaturu. Cíle diplomové 
práce se podařilo naplnit a následně byl vypracován návrh modifikace metody „Kvantifikace 
ošetřovatelské péče na oddělení JIP/ARO dle původního modelu K. Pochylé“. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
Práci klasifikuji stupněm výborně. 
  
 
 
  



Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

 Jak by mohla vypadat motivace středního zdravotnického managementu k většímu  uplatnění 
zdravotnických asistentů v praxi? 

 Modifikovaná metoda „Kvantifikace ošetřovatelské péče na oddělení JIP/ARO dle původního 
modelu K. Pochylé“, stále vychází ze systému TISS bodování, v současné době však dochází 
k změnám v platbách zdravotních služeb (platba dle případového paušálu DRG). Některá 
zdravotnická zařízení již od systému TISS bodů ustupují. Přemýšlela jste nad jinou 
alternativou, která by se dala k výpočtu použít? (jen úvaha) 
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