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Obsahová stránka: 

Předkládaná práce se zabývá problematikou současných trendů vedení 
lidí ve zdravotnických organizacích. 

Diplomant si jako cíl diplomové práce stanovil zmapovat pochopení 
významu vedení lidí, používaných stylů vedení a nástrojů moderního 
managementu. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 
V teoretické části diplomant nejdříve popisuje definice a dělení zdravotnických 
zařízení, V další kapitole se věnuje problematice managementu zdravotnického 
zařízení, organizační struktuře, kompetencím vedoucích pracovníků, 
managementu kvality a rizik, rozhodovacím procesům a kontrolním procesům. 

V navazující kapitole se diplomant zaměřuje na vedení lidí z historického 
pohledu, pokračuje vybranými teoriemi vedení lidí a plynule navazuje specifiky 
vedení lidí ve zdravotnickém zařízení a kapitolu uzavírá popisem jednotlivých 
generací zaměstnanců. 

V předposlední kapitole teoretické části se diplomant zabývá tématem 
leadershipu. Podkapitoly obsáhlé předposlední kapitoly obsahují informace 
o osobnostních předpokladech úspěšného leadera, vzdělání, výcviku leaderů, 
efektivní komunikaci, emoční inteligenci, sledování změn, implementaci nových 
nástrojů používaných ve vedení lidí. 

V poslední kapitole se pak snaží zodpovědět, kdo je manažer a kdo 
leader, obě pozice porovnává a shrnuje stěžejních rozdíly mezi leaderem 
a manažerem. 

V celé teoretické části diplomant využívá množství citací a odkazů 
z literatury, ke kterým se snaží zaujímat vlastní názor. Celý text je zajímavý 



s aktuálními tématy, bohužel vlivem např. využití starších dat z ÚZIS (str. 12), 
špatné citace ze zákona (str. 13), nesprávné rozdělení zdravotnických zařízení 
s odkazem na citaci z roku 1993, přestože zákon 372/2011 Sb., zcela zásadně 
zasáhl do organizace fungování zdravotnických zařízení, preferováním Spojené 
akreditační komise na str. 17, zařazením zdravotnictví do kvartérního 
ekonomického sektoru, přestože zdravotnictví je zařazováno do terciárního ek. 
sektoru (str. 31) aj., ztrácí diplomová práce na hodnotě, přehlednosti a celkovém 
dojmu o fungování zdravotnického systému.  

 
Praktická část diplomové práce obsahuje pět kapitol a závěr. Diplomant 

nejdříve definuje – výzkumný záměr, výzkumné otázky, metodologii výzkumu 
samotnou realizaci výzkumného šetření, včetně informace o respondentech, 
průběh sběru a zpracování dat, sebereflexe ve výzkumu. Informace byly získány 
metodou hloubkového rozhovoru s vedoucími pracovníky malé až střední 
zdravotnické organizace. Výzkumný vzorek tvořil soubor šesti vedoucích 
pracovníků zdravotnických organizací. Uvedený počet považuji pro kvalitativní 
výzkum za dostačující. Celá tato část je přehledná a srozumitelná. 

Následuje obsáhlá závěrečná kapitola, která obsahuje interpretaci dat 
rozdělených do podkapitol, které odpovídají hlavním výzkumným otázkám 
a prezentaci jejich výsledků. V podkapitolách vnímám velmi pozitivně dílčí závěry 
nebo stručná shrnutí, která vyúsťují v závěrečné shrnutí výsledků výzkumu. 
Diplomant využil vhodně všechny získané informace, analyzoval získaná data a 
celý proces uzavírá v závěru diplomové práce.  

Závěr diplomové práce považuji za vhodně strukturovaný, doplněný 
o další faktory, vlastní názory a shrnující odpovědi na výzkumné otázky. Celou 
diplomovou práci pak za zajímavou, právě s ohledem na velmi diskutované téma 
nedostatku zaměstnanců zdravotnických zařízení, jejich motivaci, podporu 
a snahu o udržení ve zdravotnickém sektoru. 
 
Formální stránka:  
 Práce je přehledná, s drobnými pravopisnými chybami, prezentace 
výsledků v praktické části je vhodně uspořádaná. V diplomové práci se objevují 
zastaralé termíny např. „zdravotní sestra“, dále např. na str. 30 je uvedeno …dle 
Belbinové…, kdy se však zřejmě jedná o Mereditha Belbina. 
 
Závěr: 
 Jde o diplomovou práci zabývající se velmi aktuálním tématem 
současných trendů vedení lidí ve zdravotnických organizacích. Stanovený cíl 
diplomové práce byl splněn a celkový dojem z  této diplomové práce je pozitivní.  
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený stupeň klasifikace: výborný až velmi dobrý 
 
 
 



Otázky:   
 Jak vy osobně vnímáte situaci v oblasti řízení lidských zdrojů ve 

zdravotnických organizacích? 
 Kde vidíte další slabé a popř. silné stránky ve vedení lidí ve 

zdravotnických organizacích? 
 Jak byste motivoval vedoucí pracovníky k využití nástrojů jako je sdílení 

vize a cílů organizace a zejména pak řízení talentů?  
 Jaké nástroje byste použil k motivaci zdravotnických pracovníků, aby 

zůstali ve zdravotnickém oboru a neodcházeli mimo něj? 
 

 
 
V Hradci Králové, dne 3. září 2018                            Hana Drábková 


