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   Cíle magisterské práce jsou v úvodu jasně vymezeny a v koncepci práce následně 

rozpracovány. Hlavním cílem je zaměření se na organizaci týmové spolupráce 

v oboru psychosomatiky na bavorských klinikách, popsat systém organizace a 

vedení spolupráce tamních týmů a principy, které je konstituují. Následné hledání 

společných bodů pro české prostředí – jmenovatele, kteří budou konkrétním 

doporučením. Téma je konkrétní a v závěru práce je na zadané cíle reagováno navíc, 

řešená problematika je popsána s detailní znalostí prostředí. 

    Struktura práce byla zvolena vhodně a logicky vede od obecnějších popisných 

údajů ke konkrétním závěrům. Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, 

je čtivá a obsahuje potřebné formální náležitosti např. poděkování, abstrakta 

v českém i anglickém jazyce, klíčová slova, číslovaný seznam bibliografických 

odkazů. Práce, která má 86 stran a 6 přílohy, je standardně členěna na část 

teoretickou a praktickou. Z textu je patrno, že autorka má běžně používanou 

terminologii plně zažitou. Struktura práce je v souladu s konečným zadáním a 

odpovídá charakteru řešené problematiky. Vykazuje standardní poznámkový aparát 

a jednotný způsob citací. Text je soudržný a srozumitelný. Seznam použité 

literatury a internetových zdrojů mohl být obsáhlejší, obsahuje 40 odkazů. 

   Autorka jak teoretickou tak i empirickou část práce rozdělila do několika 

samostatných logických kapitol. Téma týmové spolupráce v psychosomatice tak v 

úvodní teoretické části popisuje až na úroveň jednotlivých rolí v týmu, 

interpersonálních vztahů, vzorců chování, specifik týmové komunikace a 

jednotlivých typů vedení týmu. Tato část je velmi přehledná, čtivá a nabízí základní 

přehled a vhodný úvod do problematiky.  Následuje logické přenesení do oblasti 

zdravotnictví, kde autorka popisuje, opět s neskrývanou znalostí prostředí, již 

obecně známé spolupracující mezi profesní týmy ve zdravotnictví. Na několika 

případech (týmy rychlé záchranné pomoci v terénu, mezioborové příjmové 



ambulance) argumentuje vyšší efektivitou a bezpečností, nižšími finančními 

náklady při vzájemných propojených službách. Apeluje na nutnost zahrnout mezi 

profesní týmovou spolupráci již jako součást vzdělávacích procesů ve všech 

zdravotnických oborech – vše argumentačně zdůvodňuje. 

   Dalším logickým tematickým posunem v práci je představení psychosomatiky jako 

medicínského oboru, a to komparativním způsobem německého a českého 

pojetí/přístupu. Autorka neopomenula do této části zahrnout legislativní rámce, ale 

i historické zkušenosti a přístupy obou těchto zemí. Za vhodné považuje popsat i 

vztah tohoto oboru k systému veřejného zdravotního pojištění, a to opět 

komparativním způsobem (ČR/Německo). 

   Ve vlastní empirické části práce se autorka přesně věnuje svému výzkumnému 

cíli; výzkum týmové spolupráce alokuje na zdravotnická zařízení 

psychosomatických klinik v Bavorsku. Zaměřuje se na strukturu a organizaci, tedy 

management těchto týmů. Za nejvhodnější v tomto případě považuje autorka 

metodu kvalitativního výzkumu, tedy podrobnou analýzu případových studií – 

detailněji vysvětluje proč. Samotnou výzkumnou část práce lze hodnotit velmi 

kladně i z pohledu neznalého prostředí a problematiky. Práce nejdříve 

charakterizuje zkoumaný vzorek z pohledu struktury týmu (popisuje odborné 

složení jednotlivých pracovních týmů a jejich řídící složky spolu s 

příslušnými kompetencemi). Následuje organizace/spolupráce, metody předávání 

informací, četnost porad, využívání supervizí. Závěrem je hledání společného 

jmenovatele v souvisejících kategoriích, které autorka přehledně uvádí v tabulce č. 

8 a následné definování specifik týmové spolupráce ve vlastním přehledu. 

   V závěru autorka reaguje na vytýčené cíle, které byly uvedeny v úvodu diplomové 

práce, kde autorka přímo doporučuje vhodný model týmové spolupráce pro české 

prostředí právě na základě vlastního výzkumu.   

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku výborně mínus. 

 

otázka č. 1  

   Změna je určitým narušením stavu rovnováhy organizace. Jaké specifické 

problémy budou muset zvládat organizace v případě Vámi navrhovaného modelu 

týmové spolupráce v českém prostředí v oblasti lidských zdrojů? 

otázka č. 2 

Uveďte praktické náměty pro motivování zaměstnanců při aplikaci Vašeho modelu.? 

Jaké se mohou vyskytnout specifické problémy motivace odborníků a v jakém 

souladu je odměna podle výkonu s očekáváním? 
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