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     Cíl magisterské práce je definován v úvodu. Hlavním tématem je zaměřen na problematiku zpětné 

vazby v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního 

výkonu.   

 

    Předložená magisterská práce po formální stránce a struktuře práce má dobrou úroveň. Práce, která 

má 104 stran a 4 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 standardní. Obsahuje požadované náležitosti - všechny 

servisní stránky 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, je dostatečný a obsahuje 

cca 88 odkazů, což svědčí o dostatečném rozsahu prostudované literatury 

 



   Magisterská práce má dvě hlavní části – teoretickou a praktickou  

 

 
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části. 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. V teoretické části se zabývá 

vymezením pojmu zpětné vazby pro potřeby řízení pracovního výkonu, zpětná vazba v sociální 

komunikaci, zpětná vazba v procesu řízení a vedení lidí a výkonnou motivací. Informace pro tuto část 

byly čerpány z české i zahraniční literatury a elektronických zdrojů.  

 

   V teoretické části si autorka položila nelehký cíl, který se ji podařil naplnit a to popsat celou 

problematiku zpětné vazby v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení 

jeho pracovního výkonu.  Zvolené téma je ohraničeno alespoň do té míry, že vznikl přehledný text, 

který je čtivý a čtenář neztrácí přehled. Zároveň zde autorka prokázala, že prostudovala potřebný 

rozsah odborné literatury a prokázala dostatečné teoretické znalosti vztahující se k dané problematice, 

aby mohla zpracovat předloženou magisterskou práci.  

 

   V úvodu praktické části autorka uvádí důvody, které ji vedly k výběru daného tématu a tím je 

přesvědčení, že je věnována malá pozornost zpětné vazbě ve zdravotnických zařízeních mezi 

nadřízenými a podřízenými. Specifikace výzkumného problému vycházela i z absolventských prací 

Fakulty humanitních studií University Karlovy. Výzkumná data byla získána pomocí elektronického 

strukturovaného dotazníku. Celkem bylo odesláno 5692 dotazníků do čtyř nemocnic východního 

Finska s návratností 26,3 procenta. 

       
 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 

 

 
   Autorka se zpracováním prokázala, že má znalosti daného prostředí a má o toto téma zájem. 

Předložená práce je kompaktní a potvrzuje orientaci v dané problematice Výtkou celé magisterské 

práce je, že jak v teoretické části, tak v praktické části prostor vymezený finančnímu odměňování 

nezdravotnických pracovníků prakticky absentuje a přitom se jedná o dominantní faktor nejen 

z pohledu spokojených zaměstnanců zdravotnických pracovníků, ale hlavně z pohledu dobře 

fungujících zdravotnických zařízení. Výše uvedenou připomínku mého konečného hodnocení může 

diplomantka napravit zodpovězením přiložených otázek při obhajobě magisterské práce. Dále oceňuji 

snahu o vlastní prezentaci zpracovaných dat.  



otázka č. 1 – hodnocení kritérií podle výkonu 

   Mohou být manažeři řádně proškoleni tak, aby kritéria pro zavádění a monitorování odměňování 

nelékařského personálu podle výkonu hodnotili důsledně a spravedlivě? 

 

otázka č. 2 – odměňování podle výkonu 

   Je možné odměny spravedlivě a logicky provázat s výkonem u neexaktního prostředí jako je resort - 

zdravotnictví a bude nebo je v organizaci dostatek finančních prostředků na to, aby byla nabídnuta 

taková výše odměn, která stojí za to? 

 

otázka č. 3 – komunikace 

   Udržení stávajícího nezdravotnického personálu je v současné době velmi důležité. Jaké 

komunikační metody nebo nástroje použijete (používáte) ve Vašem zdravotnickém zařízení ke 

stabilizaci Vašich nezdravotnických pracovníků a jakých k eliminaci názorové odlišnosti mezi 

managementem a zaměstnanci? 
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