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Obsahová stránka: 

Předkládaná práce se zabývá problematikou rolí zdravotníka 
a organizační kulturou ve zdravotnické organizaci. Konkrétně se zaměřuje na 
vnímání těchto dvou fenoménů všeobecnými sestrami, které pracují na 
lůžkových odděleních zdravotnického zařízení.  
 Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 
V teoretické části se diplomantka nejdříve zaměřuje na vymezení pojmu 
organizace a poté formou citací, porovnáním podkladů a informací se dále 
zabývá organizační kulturou a její podobností s organizačním klimatem. 
Diplomantka zaujímá vlastní názor a velmi vhodnou formou přechází k vlivu 
managamentu k organizační kultuře a k jejímu zkoumání v organizaci.  

Vzhledem k tomu, že si diplomantka jako cíl stanovila vnímání role 
zdravotníka a organizační kultury zdravotnického pracoviště, v další kapitole 
popisuje roli všeobecných sester, které si vybrala jako jeden z nelékařských 
zdravotnických oborů. 

Na tomto místě je třeba diplomantce vytknout, že ve své diplomové práci 
nepoužila termín všeobecná sestra, který se pro dříve nazývaný obor zdravotní 
sestru používá od roku 2004. Diplomantka definuje ošetřovatelství, jeho cíl 
a metody, aby mohla lépe v dalších kapitolách popsat jeho realizátorky a jejich 
roli. V poslední navazující podkapitole podrobně popisuje kontext role všeobecné 
sestry s nežádoucími faktory. Zde oceňuji schopnost diplomantky srozumitelně 
definovat jednotlivé nežádoucí faktory a jejich vliv. 

V teoretické části diplomové práce diplomantka využila množství citací 
a odkazů, ke kterým se snaží zaujímat vlastní názor a navrhovat možnosti jejich 
využití v praxi, celý text je čtivý a přehledný. 

 
 Praktická část diplomové práce obsahuje devět kapitol, diskuzi a závěr. 
Diplomantka nejdříve definuje cíl výzkumného šetření, poté se zaměřuje na 
hypotézy výzkumného šetření, výzkumné metody a definici zkoumaného vzorku, 
sběr dat, vyhodnocení a souhrn výsledků.  
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V prvních pěti kapitolách je představen cíl empirické části, kterým je zjistit 
jak zdravotničtí pracovníci zvoleného zdravotnického zařízení vnímají svou 
pracovní roli a kulturu organizace reprezentovanou pracovním prostředím. Dále 
je popsána operacionalizace zkoumaných jevů, stanoveno šest hypotéz popis 
použité výzkumné metody, za kterou byl zvolen dotazník a v poslední kapitole 
úvodní části je definován zkoumaný soubor, včetně výběru vzorku respondentů. 
V další části je podrobně popsán sběr dat, průběh výzkumného šetření 
a návratnost dotazníků. Diplomatka zde také analyzuje rizika při sběru dat 
a jejich interpretaci. Celá tato část je přehledná a logicky provázaná. 
 V závěrečné části tohoto dílu jsou tři kapitoly. Nejdříve je představen 
soubor respondentů, kde diplomantka popisuje zjištěné demografické údaje 
o respondentech – pohlaví, věkové rozložení, vzdělání a délku praxe, které jsou 
nezbytným podkladem pro vyhodnocení hypotéz. 
 V obsáhlé části vyhodnocení výsledků reprezentuje diplomantka podrobně 
a srozumitelně výsledky dotazníkového šetření, včetně vyhodnocení hypotéz. 

V poslední částí diplomové práce jsou definovány doporučení pro vedení 
zdravotnického zařízení, ve kterém probíhalo dotazníkové šetření, včetně návrhů 
na řešení. 

Diplomantka využila velmi vhodně všechny získané informace, správně 
analyzovala získaná data a plynulými a logicky na sebe navazujícími kroky, 
uzavřela celý proces v závěru diplomové práce.  

Závěr diplomové práce považuji za vhodně strukturovaný, promyšlený 
a shrnující. Celou diplomovou práci za velmi přínosnou. 
 
Formální stránka:  
 Práce je přehledná, bez významných pravopisných chyb, znázornění 
výsledků empirické části je vhodně a logicky uspořádané. Pouze je třeba 
upozornit na nesprávnou terminologii – „zdravotní“ setra, legislativa. 
 
Závěr: 
 Jde o diplomovou práci zabývající se problematikou vnímání role 
zdravotníka a organizační kultury zdravotnického zařízení. Stanovený cíl 
diplomové práce byl splněn a celkový dojem z  této diplomové práce je výborný. 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený stupeň klasifikace: výborně 
 
Otázky: 

 Jak sama vnímáte zjištěné výsledky praktické části, vnímáte 
prostor pro změnu a jaké nástroje byste použila pro aplikaci 
navrhovaných doporučení? 

 Předpokládáte, že bude možné představit výsledky vedení 
zdravotnického zařízení? 

 

V Praze dne 13. října 2012                              Hana Drábková 


