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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: předložená diplomová práce Ing. Radky 

Šefrové na téma Manažerské kompetence sester ve vedoucích pozicích v perioperační péči se zabývá 

problematikou získávání manažerského vzdělání sester ve vedoucích pozicích v perioperační péči. 

Teoretická část práce je pečlivě a logicky sepsána. V průzkumné části je podrobně popsána metodika 

kvalitativního průzkumu. Výsledky práce jsou prakticky použitelné. Každý poznatek, který přinese 

vhled do sledované problematiky je proto velmi cenný. Práce je velice pěkná.  

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) Jaké vlastnosti by podle Vás měl manažer mít? 

2) Jak si Vy sama vysvětlujete spokojenost i nespokojenost sester se získáváním znalostí v oblasti 

manažerských znalostí? 

3) Co si myslíte o přístupu ve Spojených státech amerických, kde se zaměřují na simulovanou 

výuku managementu u studentů zdravotnických oborů?  
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