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Autorka si v souladu se svým studijním zaměřením vybrala pro diplomovou práci velice 

zajímavá a aktuální témata učící se organizace, management znalostí a proces učení, která 

nám představuje ve třech samostatných kapitolách v teoretické části práce. Praktická 

část je zaměřena na zkoumání konkrétní organizace, Ústřední vojenské nemocnice 

v Praze. Svůj výběr organizace autorka vysvětluje tím, že se tato dvojnásobně 

akreditovaná nemocnice těší vysoké společenské prestiži. Navíc se autorka opírá o více 

než desetiletou osobní zkušenost z pohledu pozice zdravotní sestry. V neposlední řadě 

pak odkazuje na výsledky online dotazníku, který tuto organizaci vyhodnotil jako učící se 

organizaci, a tudíž vhodnou k realizaci výzkumu orientovaného na zkoumání situace 

v oblasti managementu znalostí a procesu učení zaměřeného na všeobecné sestry. 

  

1. Rozbor problému a posouzení použité literatury  

 

Navzdory značné komplexitě dokázala autorka v praktické části své diplomové práce 

jednotlivá témata přehledně popsat. K tomu použila přiměřené množství zahraniční i 

domácí literatury, na kterou ve většině případů v textu správně odkazuje. Jednotlivé 

kapitoly a podkapitoly na sebe navazují a jsou často dokresleny obrázky a tabulkami 

mnohdy vytvořenými autorkou a inspirovanými relevantními zdroji. Přestože každé ze 

tří témat je samo o sobě natolik obsáhlé, že nabízí možnost exkluzivního zkoumání, 

autorce se podařilo ilustrovat jejich vzájemnou provázanost a tím obhájit výběr tak 

komplexní problematiky jako téma jediné práce.    

 

2. Cíle práce, výzkumná otázka, metodika a zvolené postupy  

 

Autorka si zvolila následující výzkumnou otázku: Jaká je situace v organizaci v oblasti 

managementu znalostí a procesu učení zaměřeného na všeobecné sestry? Pro zodpovězení 

své otázky zvolila analýzu dokumentů a internetových zdrojů v organizaci a taktéž 

polostrukturované rozhovory se staniční sestrou a šesti všeobecnými sestrami  
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z jednoho oddělení. Domnívám, že výzkumná otázka by mohla být více specifická a nebo 

výzkumný vzorek více reprezentativní, tudíž zahrnující sestry i z jiných oddělení.  

 

Autorka si pro svůj výzkum, který nazývá kvalitativním, stanovila pět cílů, které se jí do 

značné míry podařilo naplnit a přehledně popsat. Jak sama uvádí, z důvodu odlišnosti 

obsahu a rozlišnosti jednotlivých cílů, se rozhodla použít různé způsoby sběru dat 

zahrnující (4.4.3): 

 

1) analýzu organizace pomocí online diagnostického nástroje  

2) analýzu dokumentů a internetových zdrojů v organizaci  

3) polostrukturované rozhovory s pracovníky jednoho oddělení  

 

Prvním způsobem sběru dat byla analýza organizace prostřednictvím diagnostického 

nástroje Learning Organization Survey. Přestože vnímám tento dotazník jako vhodný, 

snadno dostupný a k podobným účelům často používaný nástroj, domnívám se, že tím, 

že byl vyplněn pouze jednou osobou (autorkou, která má navíc k organizaci osobní 

vztah), nemají jeho výsledky velkou vypovídající hodnotu. Na druhou stranu kladně 

hodnotím způsob, kterým autorka ve své práci tento nástroj představila a také její 

následnou interpretaci výsledků podloženou zdrojovou literaturou. Zároveň bych 

upozornila na skutečnost, že tento sběr dat patří do výzkumu kvantitativního.      

 

U druhého způsobu sběru dat bych rozporovala použití slova analýza dokumentů a 

internetových zdrojů a doporučila bych vhodnější termín zmapování – používaném 

autorkou v jiných částech práce (například v samotných cílech výzkumu v kap. 4.2, str. 

41). Důvod mého doporučení nechám autorce k zamyšlení (viz otázky). Autorka se 

k analýze vrací také v souvislosti se vstupním školením a e-learningem. Podle mého 

názoru by čtenář od analýzy e-learningu očekával např. informace popisující kvalitu 

stávajících e-learningových programů a jejich přínos pro zaměstnance – což by mohlo 

být zřejmě téma samostatné diplomové práce. Z těchto důvodů se mi slovo zmapování 

jeví v tomto kontextu jako mnohem výstižnější a méně zavádějící. V podkapitole 4.6.7 

Hodnocení zaměstnanců (str. 56) potom autorka věnuje tomuto tématu bezmála dvě 

strany práce, přičemž do úvodního „přehledu jednotlivých forem učení a vzdělávání“ (kap. 

4.6.1 str. 48) hodnocení zaměstnanců nezahrnula.       

 

Ke třetímu bodu, polostrukturovaným rozhovorům, jsem již v prvním odstavci podotkla, 

že za účelem zodpovězení stávající výzkumné otázky by bylo zapotřebí vést rozhovory 

také s respondenty pracujících na jiných oddělení (nebo více specifikovat výzkumnou 

otázku). Také bych uvítala (byť třeba v příloze) seznam otevřených otázek, které 

autorka respondentům položila a příklad toho, jak autorka při otevřeném kódování 

zaznamenaných rozhovorů postupovala. V každém případě se mi ale jevily výsledky 

šetření sběru dat z rozhovorů jako dobře a přehledně prezentované a potenciálně 

obohacující (pokud by se jimi chtěli inspirovat vedoucí pracovníci). 
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3. Argumentace a datová dokumentace v práci předložených tvrzení 

 

Při čtení práce je patrné, že se autorka zkoumanými tématy opravdu zabývala a že 

nastudovala velké množství literatury, kterou následně dokázala přehledně prezentovat. 

Obsah a forma diskuze jsou dobrým příkladem toho, že se nad zkoumanou 

problematikou zamýšlela a že poznatky, které získala v teoretické časti, dokáže 

aplikovat v části praktické. Například v diskuzi autorka reflektuje: 

 

Během rozhovorů jsem také odhalila několik dalších  
faktů týkajících se procesu učení, které jsem předtím 
sama opomíjela, a jsou pro mě ponaučením. Mezi ně 
patří zjištění, že pokud posuzujeme pracovníky  
v organizaci, je nutné vzít v potaz také schopnost, talent,  
nadání a inteligenci jako faktory ovlivňující učení.  Dále,  
že není nutné mít jen velmi teoreticky vzdělané jedince 
v organizaci, ale je potřebné ocenit dovednosti, praktické 
myšlení nebo povahové vlastnosti jedince. Přistupovat  
k pracovníkům individuálně, poskytnout více forem a  
možností k učení, protože každému vyhovuje jiný styl. 

 

Kapitolu Diskuze následně uzavírá odkazem na Sengeho, kterým autorka svou práci 

iniciovala. 

 

4. Závěry, ke kterým autor dospěl  

 

Tuto část práce bych hodnotila jako dobře vypracovanou. Tak jako v Diskuzi, tak i 

v kapitole Doporučení a v Závěru se autorka svědomitě věnuje integraci teorie a 

výsledků svého šetření a přehledně prezentuje svá doporučení pro zkoumanou 

organizaci. Co v této části postrádám, je zmínka o tom, zda bude mít autorka možnost 

výsledky svého šetření prezentovat a následně diskutovat s patřičnými autoritami 

zkoumané organizace. Také bych uvítala informaci o tom, do jaké míry jsou k podobným 

výsledkům tyto autority otevřeny a přístupny. V každém případě se ale domnívám, že 

když ne samotné autority, tak autorku zcela jistě tato diplomová práce v pozitivním a 

profesním smyslu obohatí.      

 

5. Dodatečné připomínky  

 

V práci se objevuje značné množství překlepů, špatně umístěných čárek, chybějících 

mezer a dalších podobných nedostatků, kterým by šlo předejít prostřednictvím 

korektury provedené jinou osobou (člověk své vlastní chyby často není schopen vidět, 

zvláště když se jedná o takto rozsáhlou práci). Alespoň jeden zdroj, na který autorka ve 

své práci v kapitole 4.6.6 na str. 52 ve třetím odstavci odkazuje, není uveden v použité 

literatuře. Na str. 55 pak odstavec začínající slovy „Dle Armstronga…“ by zcela jistě  
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potřeboval korekturu, tak jako druhý odstavec v kapitole 4.6.6. Rovněž musím poukázat 

na nepřesnosti v používání APA formátu. Knižní zdroje by měly mít uvedeny následovně:  

 

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. 

Přeložil Josef KOUBEK. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 

 

6. Otázky  

 

1) Jaký je rozdíl mezi zmapováním a analýzou dokumentů, internetových zdrojů a e-

learningových kurzů? 

 

2) Máte dost podkladů k tomu, abyste na základě Vašeho šetření opravdu mohla tvrdit, 

že se jeho výsledky vztahují na všechny všeobecné sestry v ÚVN? Nebylo by 

výstižnější tuto otázku ještě více specifikovat? 

 

3) Moc se mi líbí Váš kladný vztah k organizaci, ve které pracujete. Ale v roli 

výzkumníka, ve které se právě nacházíte, byste se měla co nejvíce snažit o 

nestrannost. Což samozřejmě není jednoduché, ale určitě Vás napadne způsob, jak 

byste si ve Vašem případě zvýšila výpovědní hodnotu zmíněného dotazníku? (Navíc 

samotní autoři na tuto cestu upozorňují). Nebo jste narazila ještě na jinou překážku? 

(jazyk a validace)  

 

7. Hodnocení   

 

Předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální náležitosti. Jejím největším 

kladem je autorčina schopnost pracovat s odbornou literaturou a její snaha o využití 

získaných poznatků ve vlastním výzkumu. Za slabší považuji praktickou část práce, 

konkrétně např. výběr respondentů. Poslední kapitoly ale svědčí o tom, že se 

diplomantka zkoumané problematice snažila porozumět a toto porozumění 

demonstruje v kapitole Doporučení. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě.     

 

Navržené hodnocení: B (velmi dobře) 

 

Praha 20.8. 2018  

 

Mgr. Monika Čajko Eibichtová   


