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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Řízení změny v procesu rozšiřování nabídky 

prenatálních kurzů v Thomayerově nemocnici v Praze 
 

Autorka práce:  Bc. Simona Soukupová, DiS.  

 

Cílem práce je získat zpětnou vazbu na kvalitu prenatálních kurzů poskytovaných v rámci 

předporodní přípravy v Thomayerově nemocnici v Praze. Práce, mimo jiné, dokumentuje 

společenský posun, ke kterému u řady zdravotnických zařízení dochází, když vedle 

poskytování zdravotní péče začínají tato zařízení nabízet vzdělávací služby. Vzdělávání a 

organizování vzdělávacích kurzů v konkrétním zdravotnickém zařízení pak usnadňují 

komunikaci a slouží jako prevence zbytečných nedorozumění během porodu a při 

poskytování po porodní péče. 

 

Teoretickou část práce tvoří tři tematické bloky, jeden odborný, popisující význam 

edukace při poskytování zdravotních služeb, včetně edukace během předporodní 

přípravy, a dva manažerské. První se týká řízení změny, druhý pak marketingu ve 

zdravotnictví. Obsah teoretické části se opírá o studium převážně česky psaných 

monografií, které se vztahují k některému ze zvolených tematických celků. 

 

Empirická část stojí na dvou dominantních pilířích. V prvním diplomantka stručně 

charakterizuje zahraniční praxi v oblasti předporodního vzdělávání v Anglii, Francii a 

v SRN. V druhém prezentuje výsledky dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 112 

respondentů, účastníků kurzů předporodní přípravy, organizovaných v Thomayerově 

nemocnici v Praze. Z popisu metodologie není zřejmé, v jakém časovém období 

dotazníkové šetření probíhalo. Smyslem šetření bylo ověřit pravdivost čtyř hypotéz (str. 

62 – 63). Zjištění, ke kterým šetření dospělo, sice nejsou zásadně překvapivá, nicméně 

pomáhají zařízení v lepšímu porozumění potřebám těch klientů, kteří jsou od něj ochotni 

nakupovat vzdělávací služby. V zavádění kultury otevřené komunikace založené na 

hodnocení kvality v oblasti vzdělávání a mapování vzdělávacích potřeb klientů vidím 

největší přínos práce. Diplomová práce dokládá, že i rozhodování v oblasti edukace se 

může stát řiditelným procesem v okamžiku, kdy se odpovědné osoby snaží své 

rozhodování opřít o výsledky metodicky správně provedených analytických prací. 

 

Diplomová práce dokládá, že je její autorka schopna provést sociální výzkum v konkrétní 

organizaci a dospět ke zjištěním, která mohou úspěšně přispět ke zkvalitňování 

vzdělávacích služeb v oblasti prenatálního vzdělávání. 

 

I přes dlouhé časové období, ve kterém diplomová práce vznikala, chci ocenit snahu, Bc. 

Simony Soukupové, DiS., dotáhnout rozdělanou práci do konce a vytvořit text, který 

najde praktické uplatnění v konkrétní organizaci. Tohoto cíle, stejně jako cíle diplomové 

práce se autorce textu podařilo dosáhnout. 

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 
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Prohlašuji, že diplomová práce, Řízení změny v procesu rozšiřování nabídky prenatálních 

kurzů v Thomayerově nemocnici v Praze, splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji 

stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 7. září 2015 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


