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Autor diplomové práce se věnoval tématu, které bývá často ve zdravotnických zařízeních 

opomíjeno. Stejně jako v mnoha organizacích, které jsou řízeny expertně a s důrazem právě na 

specifické dovednosti a znalosti jejich zaměstnanců.  

Cílem diplomové práce bylo zmapovat pochopení významu vedení lidí, používaných stylů 

vedení a nástrojů moderního managementu ve vybraných zdravotnických organizacích v rámci 

Prahy. Výzkum zjišťoval také názory vedoucích pracovníků na nově nastupující a budoucí 

generaci zaměstnanců, způsob jejich vnímání a očekávané změny ve způsobu vedení po nástupu 

nové generace pracovníků. 

Praktická část a vybrané zdroje odpovídají tématu práce, jsou správně uvedeny i citovány. 

Autor popisuje specifika zdravotnických zařízení, jejich vedení a přístupů k zaměstnancům. 

Věnuje se také vybraným teoriím v oblasti managementu a leadershipu. Vzhledem 

k formulovaným hypotézám se zabývá také odlišnostmi jednotlivých generací a jejich 

očekáváním po vstupu na trh práce.  

Pro rozvoj efektivních vedoucích je nezbytné jejich dlouhodobé vzdělávání. Z tohoto důvodu 

autor diplomové práce zařadil do teoretické části zcela správně kapitolu o vzdělávání a rozvoji 

budoucích leaderů. Tento rozvoj doplnil o očekávané kompetence na vedoucích pozicích, ke 

kterým je rozvoj a vzdělávání směřován. Neopomněl ani nástroje k rozvoji jak stávajících, tak 

budoucích vedoucích pracovníků. 

Pro vlastní výzkumné šetření autor definoval následující cíle:  

• Zjistit, jaké je vzdělání a seberozvoj vedoucích pracovníků ve zdravotnických organizacích.  

• Zjistit, jaké vedoucí pracovníci využívají styly vedení lidí (leadershipu) a nástroje moderního 

managementu.  

• Zjistit, jestli vnímají vedoucí pracovníci ve zdravotnických organizacích rozdíly mezi 

generacemi zaměstnanců. 

Na základě těchto cílů stanovil výzkumné otázky a podotázky. 

Výzkumné šetření probíhalo formou kvalitativního výzkumu s využitím hloubkových 

rozhovorů s vybranými respondenty. Pro vybrané téma považuji zvolený způsob za 

nejvhodnější. Výběr respondentů probíhal za předem stanovených kritérií, které vyloučily  

respondenty, kteří by nebyli relevantní k zadaným cílům práce a výzkumným otázkám. Oceňuji 

autorův přístup k získání co nejobjektivnějších dat. Zajímavou kapitolou je osobní reflexe 

autora k provedeným rozhovorům. 

Autor shrnul výsledky svého šetření v rámci samostatné kapitoly. V této části prokázal 

výbornou schopnost interpretovat a analyzovat získané informace a převést je do návrhů a 

doporučení, které opírá o poznatky získané studiem literatury uvedené v teoretické části 

diplomové práce.  



Oceňuji jak samostatnost autora, tak jeho kritický pohled na zkoumanou problematiku, stejně 

jako způsob provedení výzkumné části i její interpretace a závěrečných doporučení. Domnívám 

se, že tato práce může pomoci v praxi nově nastupujícím vedoucím zaměstnancům 

zdravotnických zařízení. Pro stávající vedoucí pracovníky může být inspirací při vedení 

kolektivu lidí, složených z různých generací.  

Oceňuji přístup i formu zpracování diplomové práce. 

 

Úkol k obhajobě diplomové práce:  

1) Identifikoval jste ve své práci nedostatečně využitý nástroj sdílení vize a cílů organizace a 

řízení talentů. Co byte doporučil vedoucím zaměstnancům v této oblasti? 

2) Ve své práci jste dospěl ke zjištění, že vedoucí pracovníci, kteří jsou v současnosti na 

pozicích, mají středoškolské nebo bakalářské vzdělání a nemají potřebu se dále vzdělávat. Což 

samozřejmě, jak správně uvádíte, může vést ke zpomalení rozvoje vedeného zdravotnického 

zařízení. Jaká opatření byste navrhl, aby došlo ke zlepšení v této oblasti? 

 

Prohlašuji, že diplomová práce splňuje nezbytné požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm 

výborně.  

 

V Praze 24. srpna 2018  

Hodnocení zpracovala: Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D, MBA, MSc. 


