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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

V teoretické části práce autorka uvádí relevantní teoretické zdroje z oblasti managementu kvality a 

domácí péče, velice pečlivě zpracovává a zasazuje do jednotného kontextu 

  

Ve výzkumné části se autorka snaží nalézt odpovědi na výzkumné otázky, které jsou v souladu s  cíli 

práce. V této části také autorka postupuje logicky v rámci zvoleného designu. Ve výzkumné části 

postrádám v souhrnu výsledků zhodnocení managementu kvality podle vlastního vymezení na str. č. 

31. Autorka zde vymezila „systémové nastavení managementu kvality“ bohužel však s ním dále 

nepracuje, což by jí umožnilo jednoduše a výstižně charakterizovat závěry.  Autorka se velice široce a 

pečlivě se věnuje jednotlivým Bezpečnostním resortním cílům MZ ČR a legislativně daným 

minimálním požadavkům, na kterých staví své závěry, které však mohou působit roztříštěně a 

nepřehledně, což poznamenává i diskusi.   

  

Úroveň práce bohužel snižuje špatná práce s literaturou, i tak však splňuje nároky na diplomovou 

práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

Velmi dobře 

 

 

 

 
Dne:  24.5.2017     doc. Ing. Jana Holá, Ph.D 

        Podpis  

 

 

 


