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Magisterská práce se skládá ze 122 stran textu, 9 příloh a seznamu použité literatury, který obsahuje 

37 položek a odkazy na 2 zákony. 

Práce se zabývá hodnocením pracovního výkonu se zaměřením na nelékařský zdravotnický personál. 

Teoretická část tvoří úvod do problematiky řízení lidských zdrojů se zaměřením na hodnocení 

pracovního výkonu. Tvoří významnou část práce (33 stran textu) a vytváří základ teoretických 

vědomostí, které studentka použila v praktické části práce. 

V praktické části studentka nejprve využila zkušenosti a výsledky, získané při diagnostice organizace, 

která byla zaměřená na prozkoumání negativ a pozitiv nově zavedeného systému hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín. Na zjištění z diagnostiky navázala 

výzkumem za použití kvantitativních metod výzkumu (dotazníkového šetření) i kvalitativních metod 

výzkumu (cílené rozhovory). Praktická část obsahuje též studium dokumentů a postupů, použitých 

v organizaci při hodnocení zaměstnanců. Výstupem je nový formulář hodnocení nelékařských 

pracovníků ve zdravotnictví (v Příloze práce). 

Hodnocení náležitostí práce: 

1. Rozbor problému na základě relevantní literatury, případně publikovaných výzkumných zpráv 

a dokumentů: 

Teoretická část práce je velmi pečlivě a podrobně zpracovaná. Studentka používá relevantní 

odbornou literaturu a vhodné odkazy na další zdroje, například dříve zpracované diplomové 

práce na dané téma. 

2. Cíle práce a výzkumné otázky 

V úvodu práce studentka definuje cíl diplomové práce provést daty podloženou analýzu 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, které v v organizaci (Oblastní nemocnici Jičín) 

proběhlo. Na základě získaných dat a informací chce v diplomové práci navrhnout nový 

postup (formulář) pro hodnocení pracovního výkonu nelékařských pracovníků ve 

zdravotnictví.  

Téma práce je aktuální. Vedení mnoha zdravotnických zařízení v ČR se v současné době snaží 

nastavit funkční systém hodnocení pracovního výkonu zdravotníků jako jeden z důležitých 

nástrojů zvyšování kvality a bezpečnosti poskytované péče. 

3. Popis použité metodologie, zvolených a realizovaných postupů 

Studentka použila kvalitativní a kvantitativní výzkum.  
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Kvalitativní výzkum se skládá z analýzy deseti strukturovaných rozhovorů se členy 

vrcholového a středního vedení (kap. 2.5.1). Pečlivě zaznamenala obsah rozhovorů a 

provedla analýzu jednotlivých informací. Studentka získala vhled do historie hodnocení 

pracovního výkonu v organizaci a do úlohy dotazovaných v procesu hodnocení. Kapitola 

neobsahuje jasné a čtenáři srozumitelné shrnutí získaných dat s ohledem na výzkumné 

otázky.  

Kvantitativní výzkum dotazníkového šetření měl za cíl získat názor dotazovaných sester na 

proces hodnocení. Studentka vhodně zvolila výzkumný vzorek a dostatečně zajistila 

anonymitu šetření. Studentka stanovila hypotézu ke každé jednotlivé otázce v dotazníku a 

vztahuje odpovědi na otázky k těmto hypotézám. Vzhledem ke značnému množství hypotéz 

(16) není provedena dostatečná interpretace výsledků s ohledem na  cíl práce. Studentka 

získala velké množství užitečných dat, ale jejich následné využití je vzhledem k jejich množství 

a nedostatečné strukturovanosti výstupu obtížné. 

4. Argumentace či datová dokumentace v práci předložených tvrzení 

Dokumentace dílčích tvrzení pomocí získaných dat z kvalitativního i kvantitativního výzkumu 

je dostačující. Naproti tomu souhrnné závěry z obou výzkumů a odpovědi na výzkumné 

otázky nejsou dostatečně průkazné.  

5. Závěry, ke kterým autor dospěl nebo doložený a diskutovaný výstup procesu změny. 

Studentka se snažila o velmi komplexní přístup k danému tématu. Jedním z hlavních výstupů 

diplomové práce je nový formulář hodnocení pracovního výkonu nelékařských pracovníků ve 

zdravotnictví. Spolupracovala nejen s vrcholným i středním vedením organizace, ale také 

s řadovými pracovníky organizace. V organizaci tak iniciovala diskuzi k tématu, poskytla 

vedení organizace zpětnou vazbu o průběhu procesu hodnocení a o reakci hodnotitelů i 

hodnocených. Diplomová práce bude mít reálný dopad na procesy v organizaci. 

6. Formální náležitosti diplomové práce a srozumitelnost textu 

Diplomová práce obsahuje požadované formální náležitosti.  

Studentka se ve své práci snažila o komplexní přístup a získání velkého množství jak 

teoretických, tak praktických dat a informací. Slabou stránkou práce je nedostatečná 

strukturovanost textu i dílčích výstupů.  

 

Studentka pracovala svědomitě, s velkým zájmem o praktické využití výstupů v organizaci, ve které 

pracuje. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 13. 8. 2012 

Mgr. Barbora Vaculíková, MBA 


