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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost práce je dána požadavkem na užití metody CWA k níž neexistuje literatura v češtině a
diplomantka musela vytvořit vlastní návrh jak metodu použít v konkrétním případě. Proniknutí k
podstatě metody je s ohledem na terminologické problémy v cizím jazyce poměrně obtížné.
2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala samostatně a aktivně a konzultovala průběžně jak s vedoucím DP tak se
zdravotníky za aplikační oblasti
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je analýza provedená požadovanou technikou. Práce především obsahuje stručný
popis metody CWA tak, jak byl vytvořen na základě studia z cizojazyčných pramenů, aby bylo
možno porozumět jejím principům a také způsobu jejího využití pro konkrétní aplikaci v zadané
zdravotnické oblasti porodnictví a neonatologie
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Přínos práce spočívá především v novosti použití v českém prostředí málo známé metody CWA pro
konkrétní řešení analýzy zdravotnického systému. Práce může posloužit i jako konkrétní demonstrace
použití CWA pro další zájemce o tuto techniku
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní materiály byly zvoleny a použity vhodně, převzaté části jsou řádně citovány
7. Souhrnné hodnocení.
Kromě toho, že práce obsahuje analýzu konkrétního zdravotnického systému a dokumentuje tak
vhodnost použití metody CWA k danému účelu, obsahuje i obecnou část popisující základní principy
metody a může se stát vhodným úvodním materiálem pro zájemce a tuto techniku. Hodnotím proto
práci jako výbornou
8. Otázky k obhajobě.
V čem vidíte zásadní přínos metody CWA pro Vaši profesionální činnost ve Vašem současném
povolání ?
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