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Předložená diplomová práce se zabývá problematiku zpětné vazby v procesu 
řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho 
pracovního výkonu. Volba tématu vychází mj. z osobních, resp. profesních, 
motivů autorky předkládané práce. Přijímání a podávání zpětné vazby jsou 
ve zdravotnických a sociálních zařízeních používány často „neuvědomovaně“ 
a nebývá využíván jejich potenciál pro budování kvalitních a pracovně 
efektivních vztahů na pracovišti. Alespoň tak jsem vnímal motiv paní 
Houžvičkové Zvelebilové pro výběr tohoto – pro sociální a zdravotnické 
organizace potenciálně zajímavého – tématu. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické 
části jsou přesvědčivým a přehledným způsobem vymezeny pojmy, jako je 
zpětná vazba v kontextu sociální komunikace, zpětná vazba v procesu řízení 
pracovního výkonu atd. Připadá mi, že teoretická část je možná až příliš 
rozsáhlá – některé vymezované pojmy se k vlastnímu tématu diplomky 
vztahují skutečně jen okrajově (tak na mne působila např. kapitola 4.3.1. 
Pracovní výkon vs. výkonnost na str. 21-26). Rozsahem teoretické části 
předložené diplomky však její autorka dokazuje, že je obeznámena 
s relevantní odbornou a manažerskou literaturou. 

Přes předchozí „výtku“ k možná až zbytečně velkému rozsahu teoretické části 
je však třeba zdůraznit, že těžiště předkládané diplomové práce stojí na 
vlastním empirickém výzkumu. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů 
s 12ti sestrami / ošetřovateli z 9ti různých klinik se paní Houžvičková 
Zvelebilová pokusila zmapovat to, jak respondenti vnímají proces podávání / 
přijímání zpětné vazby na pracovišti, a odpovědět tím na hlavní výzkumnou 
otázku „Jakou roli sehrává zpětná vazba v procesu řízení a vedení 
nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu?“ 
(str. 49). 6 rozhovorů bylo realizováno s „podřízenými“ (všeobecné sestry / 
ošetřovatelé) a 6 pak s „nadřízenými“ (staničními sestrami), aby byla 
zachycena dynamika zpětnovazebného procesu na obou jeho pólech. 
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Prezentaci dat v diplomové práci považuji za velmi dobrou – autorka svá 
tvrzení přesvědčivým způsobem dokládá úryvky z provedených rozhovorů, 
data pak vhodně propojuje s existující odbornou literaturou tak, aby i tímto 
způsobem podpořila svá tvrzení. 

Po formální stránce nemám k předložené práci žádných výhrad. V práci jsem 
nenalezl snad žádnou formální chybu, techniku práce se zdroji a literaturou 
považuji za příkladnou. 

Pozitivně též hodnotím (potenciální) praktickou využitelnost získaných 
poznatků i mimo rámec studované organizace, kterou autorka diplomové 
práce naznačuje v kapitolách Zhodnocení pro manažerskou praxi (str. 80-89) 
a potom v Závěrečných doporučeních (str. 96). 

 

Doplňující otázka: Žádnou „zásadní“ otázku k zodpovězení nemám. 
Každopádně by mne zajímalo, co bude s diplomovou prací dál? Jakým 
způsobem bude – pokud vůbec – se získanými poznatky a výsledky výzkumu 
pracováno dále? K čemu budou, nebo alespoň mohou být, využity? 

 

Klasifikace: Předkládanou práci k obhajobě doporučuji. Její kvalitu považuji 
za nadstandardní a zpracování a prezentaci vlastního výzkumu za velmi 
přesvědčivé. Paní Houžvičková Zvelebilová ukazuje, že je schopna 
samostatné akademické práce, a proto předkládanou diplomku hodnotím 
známkou výborně. 

 

 

 

 

 
 


