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 Zpracovatelka diplomové práce, Mgr. Dana Sedláková, se rozhodla využít svých 

zkušeností s povoláním zdravotní sestry a jako téma si zvolila „Zásady bezpečného podávání 

léčiv a jejich vliv na kvalitu zdravotní péče“. Kvalita zdravotních služeb je v dnešní době 

značně „populární“ a stává se předmětem mnoha absolventských prací, které pak ve výsledku 

mohou lehce splynout. Nicméně autorka si v tomto případě zvolila tu část kvality, která se 

stává stále aktuálnější, ovšem navzdory přibývajícím případům iatrogenního poškození 

pacientů není příliš často zpracovávaná. Proto vítám, že se tohoto tématu autorka chopila a 

pokusila se nastartovat tolik potřebnou diskusi. 

 Po formální stránce má diplomová práce obstojnou úroveň a dostatečný rozsah. 

Obsahuje téměř všechny náležitosti, včetně českého a anglického abstraktu, seznamu použité 

literatury apod. Jedinou z formalit, kterou postrádám, je uvedení klíčových slov, které jsem 

při sebevětší snaze neobjevil. Snad se jedná pouze o chybu mnou obdržené verze. Autorka 

používá jednotný styl citací v celém textu, veškerá literatura je citována poměrně pečlivě a 

přehledně. 29 literárních a 13 webových zdrojů jistě nepředstavují nikterak ohromující 

množství, nicméně pro potřeby zpracování diplomové práce dostačující. 

 Předkládaný text obsahuje klasicky teoretickou a empirickou část, přičemž rozvržení 

obou částí odpovídá trochu nestandardně přibližnému poměru 2:1. Teoretická část obsahuje 

58 stran a je přehledně a logicky strukturována. Pouze je škoda, že si autorka nedala větší 

práci s rešerší a výběrem relevantní literatury a stěžejní část teorie opírá, když ne o obsoletní, 

pak určitě o zastaralé zdroje. Naopak některá novější díla z oblasti iatropatogenie a kvality 

zdravotní péče opomíjí. Celou řady relevantních zdrojů by jistě bylo možné nalézt také 



v odborných časopisech. Větší prostor by si, dle mého názoru, zasluhoval i rozbor tématu se 

dotýkající současné české legislativy. 

 Praktická část obsahuje 26 stran a zabývá se obsahovou analýzou standardů 

ošetřovatelské péče, týkajících se aplikací léčiv. Bohužel z původně oslovených třech velkých 

a třech malých nemocnic, poskytly data pouze nemocnice velké, což v mých očích celý 

výzkum do jisté míry devalvuje. Právě srovnání velkých a malých nemocnic bych v tomto 

případě pokládal za nejpřínosnější výstup. Nicméně získaná data a jejich rozbor jsou i tak 

zajímavá a jistě mohou potenciálně posloužit jako základ pro další výzkumy a jako odrazový 

můstek pro odborné diskuse např. o vlivu udělené akreditace na kvalitu poskytované péče 

v českých zdravotnických zařízeních. Nicméně by bylo vhodné a přínosné i v rámci 

diskutované diplomové práce více rozvinout veškerá doporučení pro praxi vyplývající 

z popisovaných zjištění, kterým je bohužel věnován pouze jeden odstavec v rámci závěru 

práce. 

 

 I přes uvedené nedostatky, které byly v některých případech autorkou velmi špatně 

ovlivnitelné, práci jako celek hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1.  V úvodu empirické části uvádíte, že „v ideálním případě by lokální standardy 

měly vycházet z těch národních“. Domníváte se, že by v případě existence 

kvalitních národních standardů byly ještě třeba standardy lokální a pokud ano, 

v čem by se měly odlišovat? 

2. Potřebná data pro výzkum Vám byly ochotny poskytnout pouze velké nemocnice. 

Jaké byly podle Vašeho názoru důvody, že právě menší nemocnice měly 

s poskytnutím dat problém? 

Posudek zpracoval: Mgr. Petr Slanina 


