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Téma DP:

Zavádení metod štíhlého zdravotnictví v nemocnici XY

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 – 10)

1 Náročnost tématu práce 10

2 Splnění cílů práce 9

3 Teoretická část práce 9

4
Praktická část práce
(analytická část)

8

5
Projektová část
(řešící část)

8

6 Formální úroveň práce 7

CELKOVÝ POČET BODŮ

(0 – 60) 
51

Hodnocení jednotlivých kritérií:
ROZSAH BODŮ SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni „F“ podle ECTS)

1 – 2 body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni „E“ podle ECTS)

3 – 4 body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni „D“ podle ECTS)

5 – 6 bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni „C“ podle ECTS)

7 – 8 bodů splněno zcela bez výhrad
(odpovídá stupni „B“ podle ECTS)

9 – 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni „A“ podle ECTS)



Připomínky k práci:
Diplomová práce se zabývá zaváděním a přínosy metod štíhlého zdravotnictví v nemocnici. 
Konkrétně je řešena na denním stacionáři onkologie. Kde se diplomantka zabývala 
optimalizací procesu pacienta při léčbě pomocí chemoterapie v denním stacionáři. Práce je 
zpracována kvalitně v oblasti literární rešerše, analýzy současného stavu i ve formě řešení 
samotného projektu. K řešení praktické části diplomantka využívá metody jako procesní 
analýza, 5S, mapování procesu, snímek pracovního dne a materiálový tok.
V celé práci je znát množství času které diplomantka věnovala podrobnému studování, 
sledování a popisu řešené problematiky. Diplomantka přistupovala k tvorbě práce s velkým 
zájmem a ochotou konzultovat řešenou problematiku s odborníky.
Velmi pozitivně oceňuji grafické doplnění práce, tj. množství obrázků, tabulek, grafů a fotek, 
které diplomantka vytvořila pro jednodušší a přehlednější interpretaci řešené problematiky. 
Dále velmi oceňuji studijní aktivity studentky v oblasti sociální pedagogiky, psychologie a 
základů medicíny. Bez kterých by velmi těžko pronikla do problematiky léčby onkologie. Jen 
díky těmto znalostem mohlo dojít ke kvalitní aplikaci metod průmyslového inženýrství ve 
zdravotnictví a vzniknout tato kvalitní diplomová práce s nestandardním tématem 
zpracování. 
V souvislosti se zadáním diplomové práce se diplomantka mohla podrobněji věnovat 
vyhodnocení nových přístupů pro systém zvyšování efektivity a kvality managementu 
nemocnice.

Otázky k obhajobě:
1) Jaké výhody obecně spatřujete v zavádění lean managementu ve zdravotnictví ?
2) Na jaké bariéry jste narazila při řešení praktické části diplomové práce ? 
3) Jaký přínos pro Vás osobně mělo vypracování této práce ?

DP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAG. Na základě výsledků této 
kontroly bylo zjištěno, že DP není plagiát.
Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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