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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předložená práce se zabývá adaptačním procesem sester v operačních oborech. Téma je aktuální a potřeba 

hledat v této oblasti nová řešení je zřejmá. Teoretická část popisuje adaptaci nelékařských zaměstnanců ve 

zdravotnictví, cíle a nástroje adaptačního procesu, role v adaptačním procesu a související legislativu. Zde 

bych opravila chybně uvedené předpisy: Zákon o zdravotnických prostředcích 123/2000Sb. byl nahrazen 

Zákonem 268/2014 Sb. O diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a uvedený Zákon o ochraně 

veřejného zdraví č. 74/2000 Sb je ve skutečnosti vyhláškou ministerstva financí a zmíněný zákon má číslo 

258/2000 Sb.  V praktické části je znatelná určitá nejistota v interpretaci kvalitativních dat (např. potvrzuje 

předpoklad uvedený v úvodu práce). Autorka na 5 stranách uvádí přehled nově přijatých zaměstnanců ve 

zdravotnickém zařízení, což s tématem práce souvisí zřejmě jen okrajově. V metodice sice uvádí kódování, ale 

v prezentaci výsledků se již o kódech nezmiňuje. Přesto jsou výsledky a zejména citáty z rozhovorů zajímavé 

a vypovídají hodně o nešvarech, které běžně provázejí adaptační proces nelékařů. Ale určitě by výsledkům 

prospělo přehlednější uspořádání. 

Práce obsahuje větší množství pravopisných chyb a stylistických neobratností. 

Studentka čerpá z odpovídajícího množství literárních zdrojů. Rozsah práce a poměr teoretické a výzkumné 

části odpovídá požadavkům na kvalifikační práce. 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

• Z práce vyplývá, že adaptační proces je často veden jen formálně. Jaké důsledky má špatný adaptační 

proces na zaměstnance? 

• Školitelky nových zaměstnanců by bylo jistě vhodné nějak motivovat, měla byste Vy sama návrh, jak? 
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