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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, bohužel v každé z nich je řada nedostatků. V teoretické části
postrádám vymezení kompetence, na základě kompilace zdrojů k odborné způsobilosti, manažerské
praxe i pojmů z literatury. Opírá se o špatnou legislativu na str. 26 (měla být uvedena vyhláška 55/2011).
V průzkumné části začíná kapitolou Sběr dat - metodologie průzkumu, samotný název svědčí
o nepochopení metodologie. Předkládaný kvalitativní výzkum je zatížen metodologickými chybami
a nerelevantními vsuvkami (např. proč uvádí metodu zakotvené teorie?). Na mnoha místech se neopírá
o důkazy, ale spekuluje (např. str. 50 čím je větší počet operačních sálů, tím je větší…). Autorka má
spoustu příloh, na které se však vůbec neodkazuje. Využívá tematickou analýzu, nicméně se často ve
svých výsledcích opírá o kvantitativní vyjádření (např. většina sester na str. 74, 2/3 perioperačních sester
v pracovním předpokladu). Výsledky jsou velmi povrchní, své závěry řádně nepodkládá, v závěru se
dopouští spekulací (str. 80…dobrá manažerka umí hospodařit…). Bohužel studentka málo konzultovala,
mnohé nedostatky mohly být odstraněny. Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.
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