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     Cíl magisterské práce je definován v úvodu. Hlavním tématem je 

marketing v ergoterapii. Téma je konkrétní a v závěru práce je na zadané cíle 

reagováno. Diplomová práce je zaměřena na seznámení s oborem 

ergoterapie, marketing včetně specifických podmínek zdravotnictví a 

kvantitativní výzkumu formou dotazníkového šetření.   

    Předložená magisterská práce po formální stránce a struktuře práce má 

dobrou úroveň. Práce, která má 120 stran a 3 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, v zásadě odpovídá charakteru řešené problematiky, 

vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací. Práce je 

typologicky včetně všech servisních stránek jako je titulní stránka, 

prohlášení, obsah, seznam literatury, apod. standardní. Text je soudržný a 

srozumitelný. Obsahuje všechny potřebné formální náležitosti např. 

samostatné poděkování, abstrakta v českém i anglickém jazyce, klíčová 

slova, číslovaný seznam bibliografických odkazů. Seznam použité literatury, 

internetových zdrojů, zákonů a předpisů, který není číslován je dostatečný, 

obsahuje cca 54 odkazů. 

   Struktura práce byla zvolena vhodně a logicky vede od obecnějších 

popisných údajů ke konkrétním závěrům. Magisterská práce má vytyčený 



záměr cíle a skládá se z úvodu, dvou hlavních částí – teoretické, praktické a 

závěru.  

   Magisterská práce má dvě hlavní části – teoretickou a praktickou  
 
  Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. Informace pro tuto část byly 

čerpány z české i zahraniční literatury a elektronických zdrojů. První 

kapitola je zaměřena na seznámení se základními pojmy a systémem 

rehabilitace v České republice a dále oborem ergoterapie, jeho historickým 

vývojem, základními pojmy a definicemi včetně rozdělení ergoterapie a oblasti 

ergoterapeutické intervence. V druhé kapitole popisuje problematiku 

marketingu od obecné roviny až po specifické odvětví, kterým je marketing 

zdravotnictví.  

   Úvod praktické části je věnován dotazníkovému šetření zaměřené na 

zmapování spokojenosti a hodnocení služby ergoterapie rodiči klientů 

v domovském zdravotnickém zařízení autorky. Dále byl proveden rozsáhlý 

kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření mezi lékaři, který byl 

zaměřen na zmapování současného stavu informovanosti a zájmu lékařů o 

ergoterapii. Tuto část považuji za nejzdařilejší část magisterské práce. 

   Autorka ohraničila zvolené téma alespoň do té míry, že vznikl celkem 

přehledný text. Bohužel přes zjevně pilnou práci a praktické zkušenosti se 

nemohlo v rámci této práce podařit důkladně shrnout podstatná zjištění 

z rozsáhlé literatury a problematiky o tématu. Na tomto místě musím 

upozornit na název magisterské práce „Marketing v ergoterapii“, kde hlavní 

tématika - ergoterapie prakticky absentuje. V teoretické části se autorka 

věnuje marketingu jako takovému. S odkazy pracuje správně, svůj záměr 

vysvětluje a téma udržela v přijatelném rámci, ale jen co se týká marketingu 

jako takového. Ergoterapii se věnuje v tomto spojení pouze okrajově a 

nahrazuje ji zdravotnictvím v obecné rovině. Tato realita se více méně 

opakuje i v praktické části, kde marketingu ergoterapie je věnována kapitola 

5.11 - analýza současného stavu propagace ergoterapie v ČR včetně návrhů 

a doporučení na zlepšení propagace. V praktické části bych například 

očekával návrh marketingového plánu (zpracování marketingové 

analýzy, definice marketingových cílů a tvorby marketingové strategie 

zvoleného zařízení) s ohledem na název práce.  

   V závěru autorka reaguje a zhodnocuje cíle, které byly stanoveny v úvodu 

magisterské práce. I zde bych očekával obsáhlejší doporučení, které by více 

odpovídaly názvu práce.   

 

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku dobře plus. 



 

otázka č. 1 – financování ergoterapie v ČR 

Jak je v současné době financováno poskytování zdravotní péče v oblasti 

ergoterapie? Existují rozdíly mezi zdravotnickými zařízeními poskytující 

ambulantní péčí a akutní (lůžkovou) péčí? 

 

otázka č. 2 – vnějšího prostředí ergoterapie 

Jaké konkrétní kroky byste doporučila k realizaci, které by vedly k posílení a 

zlepšení situace v ergoterapii v ČR a ve vašem regionu? Jaké typy problémů 

budou asi muset být při vašich návrzích řešeny? 

 

otázka č. 3 – marketing 

Udržení stávajících klientů je mnohem důležitější než získávání nových (Philip 

Kotler, Marketing management). Jaké metody nebo nástroje používáte ve 

Vašem zdravotnickém zařízení, abyste toto pravidlo naplnili, pokud ne co 

navrhujete k naplnění tohoto tvrzení. 

 

Milan Trpišovský 

 

 


