
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

1. lékařská fakulta 

Ú S T A V    T E O R I E    A    P R A X E    O Š E T Ř O V A T E L S T V Í 

140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800 

 

Posudek oponenta diplomové práce  

 

Název diplomové práce: Zaměstnávání cizinců ve zdravotnickém zařízení 

Název diplomové práce v anglickém jazyce: Employment of foreigners in the 

medical facilities 

Autor práce: Bc. Albena Atanasova 

Název studijního oboru: Intenzivní péče  

Forma studia: magisterské 

Vedoucí práce: Mgr. Eva Prošková 

Oponent práce: Ing. Kateřina Přibylová 

Akademický rok: 2010/2011  

 

Posudek 

 

Volba tématu 
Autorka se v předložené práci zabývá tématem, které není příliš často zpracováváno nebo které 
by bylo často podrobováno samostatnému zkoumání. Zvolené téma považuji za spíše náročné, 
vzhledem k rozsahu problematiky i častým změnám právních předpisů, což vyžaduje orientaci 
v tématu. Jde o téma, které si jistě zasluhuje analytické zpracování. 

Teoretická a výzkumná část 
Autorka celkovým zpracováním přesvědčivým způsobem prokázala schopnost analytického 
myšlení a tvůrčího přístupu. Předkládaná práce rovněž prokazuje schopnost orientace v zadání. 
Práce je zpracována s potřebným pramenným zázemím a dostatečným poznámkovým 
aparátem. Z hlediska způsobu zpracování je nutno předloženou práci  hodnotit pozitivně, jako 
zdařilou snahu o ucelené zpracování zadaného tématu.  

Formální zpracování práce 
Předkládaná práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací. Z obsahového hlediska jde o práci zdařilou. Je pojata systematicky 
a v potřebných logických návaznostech. Práce je přehledná, autorka postupuje od obecného 
informačního základu k speciálním institutům. U některých pramenů vychází ze starších vydání, 
kdy uváděné skutečnosti již neodpovídají současnosti (např. složení aprobační zkoušky na 
jednotlivé části již není aktuální). 



Přílohy  
Přílohy jsou vhodně zvoleny. Grafické zpracování výsledků dotazníku jen zpřehledňuje zjištěné 
závěry. 
 
Celkové hodnocení práce: 
Autorka si vybrala velice zajímavé téma, které se silně dotýká aktuálních problémů českého 
zdravotnictví (nedostatku zdravotnického personálu). Z vypracovaného textu je zřejmé, že má 
autorka k předmětné problematice vztah a nejedná se pouze o splnění zadaného úkolu. Autorka 
ve své práci prokázala potřebné znalosti a dobrou orientaci v odborné literatuře. Práce 
zpracovává tvůrčím způsobem problematiku zaměstnávání cizinců v uceleném odborném textu. 
Hodnocení tématu z hlediska jeho praktické použitelnosti je kladné. V rámci celé práce bych 
přivítala ještě více autorčiných zkušeností a vlastních názorů.  
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

Doporučení k obhajobě. 

Práci klasifikovat stupněm  velmi dobře v návaznosti na průběh obhajoby. 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
Pro účely ústní obhajoby by  měla  autorka blíže vysvětlit podstatu pojmů „uznávání kvalifikací“ 
a „uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání“ ve vztahu k možnosti cizince 
uzavřít pracovní smlouvu ve zdravotnickém zařízení a vykonávat zdravotnické povolání na 
území ČR. Dále doporučuji  objasnit aktuální skladbu jednotlivých částí aprobační zkoušky 
a proces ověření znalosti českého jazyka, které cizinci pro uznání způsobilosti vykonávat 
zdravotnické povolání podstupují.  
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