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Diplomová práce Andrey Řezníčkové zpracovává téma zcela relevantní studovanému
oboru (jakkoli to z názvu práce přímo nevyplývá). Z pohledu základních personálních
procesů, obohacených o prvek mezinárodního a interkulturního řízení, je tu představena
problematika získávání, výběru, zaškolení (interkulturního tréninku i profesního rozvoje
přímo na místě) vybrané skupiny pracovníků - zdravotní sestry, fyzioterapeuti a lékaři.
Předložená diplomová práce je zajímavá nejen vlastní volbou tématu a způsobem
zpracování - za vysoce pozitivní považuji zařazení velmi dobře zpracovaných kasuistik, je
zcela ojedinělá také volbou destinace KSA. Informace o této zemi jsou obtížně dohledatelné
nejen z hlediska geo-politického, ale především chybí odborné podklady pro srovnání kultury
organizací a mechanismů řízení v uvedené lokalitě. To právě činí z diplomové práce A.
Řezníčkové svébytný příspěvek k rozvoji našich znalostí, nicméně značně limituje možnost
použití relevantních pramenů. Práce přesto dle mého názoru splňuje formální požadavky
kladené na výběr a množství použitých bibliografických citací - 25 tištěných dokumentů (z
toho 6 v angličtině), doplněných o 14 internetových zdrojů (8 cizojazyčných) a další 8 titulů
uvedených v bibliografii. Připomínku mám jen k formální úpravě přehledu pramenů a
označení bibliografických citací, kde v titulku chybí slovo "soupis".

Předložená

diplomová práce má logickou strukturu - od vymezení základních
(relevantních) pojmů, s nimiž diplomantka dále pracuje, přes uvedení údajů o KSA, se
diplomantka ve 3. kapitole dostala k informacím o použitém dotazníku. Ve 4. kapitole pak
popsala činnost agentury Eurostaff, která v období zpracování DP zajišťovala výhradně
výjezdy českých zdravotníků do KSA. Za nejvýznamnější, nejnáročnější a zároveň
nejzajímavější část práce považuji 5. kapitolu s uvedením 9 kazuistik. Diplomová práce čítá
106 stran textu, včetně 10 stran číslovaných příloh a z formálního hlediska tak rovněž splňuje
(překračuje) požadavky kladené na tento typ prací.

Závěr:

Celkově hodnotím diplomovou práci Andrey Řezníčkové zpracovanou na téma Čeští

zdravotníci v Království Saúdské Arábie pozitivně. Autorka v ní prokázala svoji solidní
orientaci v tématu, schopnost pracovat s odbornými prameny a značnou dávku zaujetí.
Domnívám se, že předložená diplomová práce odpovídá požadaVkŮ! kladeným na
tento typ prací, a proto ji d o por u č u i i k o b h a i obě.
,

I

.

vhl)
V Praze 12. září 2006

"

J

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
i"

