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Diplomantka si zvolila téma z oblasti řízení zdravotnického zařízení, konkrétně jedné 

velké nemocnice, v níž pracovně působí. Ve své práci vyšla z teoretických poznatků o 

působení kultury organizace na pracovní výkon zaměstnanců. Navázala také na výzkumy 

v této oblasti probíhající na katedře řízení a supervize a rozvinula je ve směru, který ji 

zajímal. Položila si otázku, zda percepce různých aspektů role zdravotní sestry a pracovního 

prostředí (organizační kultury) jsou propojeny vzájemnými vztahy. (str. 7) Téma zpracovala 

jednak teoreticky, vymezením používaných pojmů i jejich vzájemných vztahů (např. 

organizační kultury a managementu), a dále vlastním převážně kvantitativně zaměřeným 

výzkumem. Smyslem práce bylo „přinést poznatky, které případně bude moci vedení 

organizace využít ve své řídící činnosti“ (str. 8).   

 

Teoretická část práce je přehledně členěna podle hlavních témat. Autorka zvolila 

kapitolu k vymezení pojmu organizace, organizace a kultury a organizační kultury, dále ke 

vztahu mezi managementem a organizační kulturou, kde přináší alternativní přístupy 

k ovlivnitelnosti organizační kultury managementem a vymezuje svou vlastní názorovou 

pozici. Uvádí také relevantní výzkumy organizační kultury, zaměřené na prostředí nemocnic.  

Dále se adekvátně svému tématu zabývá vymezením profesionální role zdravotní 

sestry v rámci oboru ošetřovatelství. Přehledně a stručně vymezuje na základě dosavadních 

zkoumání negativně působící faktory, které ovlivňují kvalitní výkon této role. Pro vymezení 

role zdravotní sestry nejprve specifikuje pojem role na základě manažerské a sociologické 

literatury, dále čerpá z legislativního vymezení této role a konečně navrhuje vlastní vymezení 

zdravotní role, integrující dosavadní poznatky. Uvedené vymezení je pak základem pro tvorbu 

nových položek  dotazníkového šetření v empirické části. Zde spatřujeme originální přínos 

autorky k výzkumu uvedeného tématu. K faktorům, které negativně působí na výkon role 

zdravotní sestry, pak řadí na základě dosavadních výzkumů stres, syndrom vyhoření a 

pracovní nespokojenost. Na uvedené poznatky navazuje vlastní konceptualizací témat a 

vymezením přístupu k vlastnímu empirickému výzkumu. 

Pojetí a způsob zpracování teoretické části považuji za adekvátní zvolenému tématu i 

úrovni požadavků na magisterského studenta. Autorka se nepouští do rozsáhlé explorace 

literatury, ale opírá se o zdroje zaměřené převážně funkcionálně (Bedrnová, Lukášová, 

Bělohlávek), přičemž je adekvátně zařazuje do kontextu vědeckého myšlení a v poli různých 

přístupů, které zmiňuje, výslovně zaujímá svou vlastní pozici. Se zdroji pracuje správně, 

cituje dle požadavků FHS. Teoretická část obsahuje právě vše podstatné pro přípravu 

empirické části. 

Empirická část práce navazuje obsahově na teoretickou část a využívá připravené 

pojmosloví i diskutované souvislosti ke kladení konkrétních a přesných otázek. Cíle šetření 

jsou jasné, podložené operacionalizací zkoumaných jevů, hypotézy odpovídají cílům šetření, 

stejně jako použité metody. Obzvlášť lze ocenit dobře zdůvodněný výběr vzorku respondentů 

na základě důkladné odborné znalosti různých ošetřovatelských specializací i organizační 



struktury nemocnice. Všechny kroky provedeného výzkumu jsou transparentně popsány a 

korektně zdůvodněny. K vyhodnocení dat bylo využito jak primárního (v přehledných 

tabulkách a grafech), tak i sekundárního zpracování dat (korelační koeficient). Výsledky jsou 

adekvátně interpretovány a diskutovány, autorka ukazuje, jak je možné její zjištění použít pro 

doporučení managementu nemocnice. Za nejzajímavější zjištění považuji potvrzení hypotézy, 

že pracovní prostředí nemocnice nedává dostatečný prostor zdravotním sestrám pro 

uspokojování potřeb pacienta a požadovaný přístup k pacientovi (kvalitní komunikace a 

vztah). Rozdíly mezi přisuzováním důležitosti této oblasti v roli zdravotní sestry (které jsou 

dány už historicky ideály ošetřovatelského procesu) a možnosti jejího naplnění v praxi, byly u 

této oblasti velmi vysoké. Lepší organizace práce a také vyjádření podpory ze strany 

managementu by mělo zlepšit kongruenci mezi pracovníky a vedením v této oblasti. Dalším 

zjištěním autorky totiž je, že čím vyšší je vnímání shody v oblasti hodnot, tím vyšší je zájem 

pracovníka o zapojování se do změn v nemocnici. A na angažovanosti pracovníků má 

management ve zdravotnictví zvláštní zájem vzhledem k riziku odchodů. 

 

Celkově práci považuji za velmi zdařilou. Naplňuje požadavky na magisterskou práci, 

přináší některé nové poznatky do oblasti řízení nemocnice a svědčí o dobrém využití poznatků 

autorky z magisterského studia. Autorka by měla svá zjištění publikovat ve zkrácené verzi v 

odborném článku. Práci hodnotím jako výbornou. 

 

 

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.                                    V Praze, dne 26. 9. 2012 

 


