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Formulace problému:
Diplomová práce se zabývá tématy management znalostí a učící se organizace s cílem
zaměřit se na znalosti a vědomosti zaměstnanců. A to nejen ve své méně přínosné formě
celoživotního vzdělávání, které je dáno legislativou, ale v širším pojetí poukázat na fakt, že
systematické a cílené předávání zkušeností, podpora vzniku nových znalostí, zajištění
dostupnosti správných informací těm správným pracovníkům a snaha všech zaměstnanců
organizace dosahovat společně vytyčených cílů, se může stát klíčovou výhodou nad ostatními.
Důkazem mohou být výsledky celostátního projektu Nemocnice ČR, každoročně
vyhlašovanou Health Care Institutem, ve kterém se na základě celkového hodnocení
spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů, a také zaměstnanců, stala organizace
mnou vybraná k výzkumnému šetření druhou nejlepší nemocnicí ČR 2017.
Ve své práci se zaměřuji konkrétně na rozvoj znalostí u všeobecných sester v oblasti
zdravotnictví, jenž je oborem neustále se měnícím a rozvíjejícím, kde je proces celoživotního
učení nedílnou součástí. Chceme-li i nadále poskytovat službu na nejvyšší možné úrovni a
v nejlepším zájmu pacienta, ale zároveň obstát v konkurenčním a ekonomicky náročném
prostředí, je management znalostí a přeměna vzdělávání na proces učení se v organizaci více
než žádoucí.
Pracovní postup:
Teoretická část se věnuje zpracování dvou stěžejních kapitol – v první části popisuji
učící se organizaci, její charakteristiku a nastavení firemní kultury směřující k této myšlence.
Zpracovává rozdíly tradičního vzdělávání a procesu učení a dále popisuje pět základních
disciplín, jejichž zvládnutí je významné pro organizace toužící odlišit se od direktivního a
rigidního přístupu. V druhé kapitole se věnuji managementu znalostí, který uvádím jako
klíčový prvek celkového řízení v organizaci, věnující se získávání znalostí pomocí
pozorování, napodobení, komunikace a tréninku. Soustředí se na systematičnost šíření pouze
využitelných informací, dostupnost zdrojů a zaměřuje se na vytváření znalostí nových.
V praktické části se zabývám znalostními procesy uvnitř nemocnice, o které se na
základě vlastní pracovní zkušenosti a celkového obrazu společnosti (akreditovaná nemocnice,
úspěšně se umisťující v řadě hodnotících projektů) domnívám, že je vhodnou organizací pro
výzkumné šetření v rámci této diplomové práce. Pomocí konkrétního diagnostického nástroje
plánuji prokázat do jaké míry je skutečně učící se organizací. V další části se formou

kvalitativního výzkumu zaměřím pomocí analýzy dokumentů a informačních technologií na
zmapování systému a strategie rozvoje znalostí u všeobecných sester v dané organizaci. Jaké
nabízí vzdělávací programy a kurzy, možnosti tréninku dovedností a zda umožňuje dostatek
příležitostí k předávání zkušeností mezi jednotlivci nebo členy konkrétních pracovních týmů.
Poslední část výzkumného šetření věnuji zkoumání pracovníků v konkrétní pracovní skupině
s cílem zjistit, do jaké míry jsou sestry procesům učení nakloněné, jaký zaujímají postoj
k rozvoji znalostí a jak využívají nabízených možností, které jsou jim v organizaci k
dispozici. Metodami pozorování a rozhovory s respondenty zhodnotím aktuální situaci
konkrétního oddělení nemocnice, kde pomocí výsledných údajů zjistím rezervy a mohu tak
navrhnout konkrétní řešení ke zlepšení aktuální situace.
Cíle diplomové práce:
 Poukázat na výhodu a efektivnost využití znalostí ve prospěch organizace
prostřednictvím managementu znalostí a nastavením firemní kultury směrem
učící se organizace.
 Zmapovat situaci v konkrétní vybrané organizaci, která bude pomocí
diagnostického nástroje ohodnocena jako „učící se“.
 Zjistit postoje sester na konkrétním oddělení k rozvoji znalostí, jejich schopnost
a dovednost učit se. Zhodnotit, do jaké míry využívají možnosti, které jim
organizace v této oblasti nabízí.
 Zhodnotit aktuální stav a na základě výsledků výzkumu doplnit závěr o
doporučení pro zlepšení aktuální situace.

Časový harmonogram:

Listopad – prosinec 2017

Zpracování plánu diplomové práce, odevzdání projektu
diplomové práce.

Leden – únor 2018

Studium literatury a odborných textů vztahující se k tématu.
Konzultace s vedoucím práce na dané téma.

Březen – květen 2018

Úprava názvu DP a obsahového zaměření na základě
rozšíření znalostí v dané problematice a přehodnocení
zaměření studentem.
Zpracování teoretické části.
Provedení výzkumných šetření.
Analýza výzkumných šetření a zpracování praktické části.

Od 20. dubna 2018

Korekce a úpravy diplomové práce.

Květen – červen 2018

Dokončení a odevzdání diplomové práce.
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Příloha č. 2: Schválení žádosti výzkumného šetření

Příloha č. 3: Tabulka skóre analyzačního dotazníku Learning OrganizationSurvey

Příloha č. 4: Schéma rozhovoru
I. Úvod
Dobrý den, jmenuji se Šárka Bendová a jsem studentkou Karlovy Univerzity, kde
studuji obor Řízení a supervize zdravotnických a sociálních organizací. Studuji poslední
ročník magisterského studia, pracuji na diplomové práci s názvem Management znalostí
všeobecných sester v učící se organizaci a k výzkumnému šetření jsem vybrala právě Vaši
nemocnici. Předem moc děkuji za Váš čas, a že se podílíte na výzkumu. Pro lepší zachycení a
pozdější zpracování údajů budu rozhovor nahrávat na mobilní zařízení, pokud s tím prosím
souhlasíte. Ujišťuji Vás, že veškeré rozhovory jsou anonymní, jednotlivé respondentky budou
označeny pseudonymem a získané údaje budou použity pouze pro zpracování diplomové
práce a dále smazány.
II. Máte prosím nějaké dotazy, než začneme?
III. Jednotlivé oblasti rozhovoru
1.

demografické údaje a identifikační údaje (věk, pohlaví, délka praxe v oboru,
nejvyšší dosažené vzdělání, počet dětí) – ptát se v průběhu

2.

absolvované formální vzdělání (zkušenosti, zpětná vazba na školu, co přinesla)

3.

vlastní rozvoj (vnímání potřeby, ideální představa, bariéry)

4.

jak se konkrétně učíte a co to ovlivňuje

5.

legislativa (změny, očekávání, nutnost zákona)

6.

co organizace poskytuje (využití, vědí, co mohou využít)

7.

konkrétní zážitek rozvoje znalostí (počáteční očekávání, pocity, zpětná vazby,
hodnocení)

8.

plány organizace (názor, představa, očekávání, ...)

