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 Zpracovatelka diplomové práce Bc. Radka Králová si zvolila téma, které je dnes 

nadmíru aktuální a proto také poměrně často zpracovávané. Nicméně autorka se snaží o nové 

pojetí a o rozšiřující pohled na danou problematiku, kterou navíc implementuje na vlastní 

pracoviště, tedy na Oblastní nemocnici Jičín a v tomto ohledu působí práce zajímavě a 

neotřele. Práce bude patrně  využita i v dalším rozvoji organizace, v čemž také vidím nemalý 

význam v pozitivním smyslu slova. 

 Po formální stránce má diplomová práce dostatečnou úroveň i rozsah a obsahuje 

všechny náležitosti, včetně českého i anglického abstraktu, seznamu použité literatury atd. 

Autorka používá Harvardský způsob citování a udržuje jednotný styl citací v celé práci. 

Jedinou výhradou v tomto směru by asi mohl být nejasný systém používání velkých a malých 

písmen u jmen autorů. Pokud jde o rozsah použité literatury, pak více než 40 zdrojů je jistě 

dostačující množství. Práce je celkově velice rozsáhlá, obsahuje 125 stran. Z tohoto důvodu je 

pochopitelné určité množství překlepů a občasná chybná interpunkce. Bohužel se v práci 

vyskytuje i několik gramatických chyb. Objevují se taktéž občasné chyby technického rázu, 

kdy je v některých částech změněno formátování a řádkování textu (str. 64, 80). 

 Práce obsahuje klasicky teoretickou i praktickou část, přičemž rozvržení obou částí je 

odpovídající poměru 1:2. Teoretická část obsahuje 43 strany, je přehledně a logicky 

strukturována, autorka tu zpracovala poměrně reprezentativní přehled dostupné literatury. 

Veškerá relevantní témata jsou v teoretické části obsažena a obsahově kvalitně zpracována. 

 Praktická část obsahuje 82 strany, je tedy velice rozsáhlá a vzhledem k použití různých 

typů výzkumných metod bylo její zpracování jistě velice pracné a náročné. Autorka přiznává, 

že vzhledem k rozsáhlosti výzkumu byla nucena výsledkovou část omezit, nicméně se 

domnívám, že tato skutečnost se na kvalitě praktické části v negativním smyslu nijak 



neodrazila, ba spíše naopak přispěla k větší přehlednosti. Obzvláště oceňuji velice pěkné 

zpracování části obsahující kvalitativní výzkum. Domnívám se, že veškeré vytyčené cíle byly 

autorkou uspokojivě splněny, výstupy výzkumné části jsou více než dostačující a jistě mají 

potenciál dobře posloužit při rozvoji organizace, na jejíž půdě vznikly. Jako přínosný vidím i 

fakt, že autorka sama je členkou managementu a má tedy přehled o dosavadním způsobu 

hodnocení pracovníků i relevantní představy o dopadech implementace změn nastíněných 

v rámci výzkumné části diplomové práce. Jako určitou vadu na kráse empirické části vidím 

kapitolu nazvanou Závěrečná diskuse výzkumů. Škoda, že v rámci této kapitoly opravdu 

neproběhla diskuse s dostupnou literaturou, obzvláště když tematicky obdobných výzkumů 

byla do současnosti řešena celá řada. Autorka se v kapitole bohužel omezuje pouze na 

interpretaci a shrnutí vlastních výsledků. 

  

I přes některé uvedené nedostatky se domnívám, že práce jako celek je kvalitní a 

přínosná a doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Je, dle Vašeho názoru, reálné použít výstupy výzkumu i mimo Vaší organizaci, případně 

dokonce mimo resort zdravotnictví? 

2. Domníváte se, že výsledky Vašeho výzkumu jsou srovnatelné s výzkumy obdobného 

charakteru, které proběhly v minulosti, ať již v České republice či v zahraničí? Případně 

prosím uveďte, v jakém směru se Vaše výsledky liší. 
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