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Předkládaná práce je na limitní úrovni požadavků na diplomovou práci. Přestože studentka velmi dobře 

spolupracovala, nepodařilo se jí práci dokončit na lepší úrovni. 

Teoretická práce mapuje problematiku a výkon profese perioperačních sester a manažerských 

kompetencí v kontextu fyzické a psychické zátěže pracovníků, bez výraznějšího propojení těchto 

východisek k výzkumné části. Několikrát různě formulované cíle práce jsou zavádějící, cílem není 
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