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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x 

 
  

 
 

logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací            x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
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obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
 
Autorka svou bakalářskou práci člení tradičním způsobem na teoretickou a empirickou část. 
V teoretické části akcentuje témata jako jsou tvorba zdravotnických systémů, ekonomické 
aspekty zdravotní péče, stejně tak jako politicko-mocenské a zájmové faktory ovlivňující 
současnou zdravotnickou reformu. Na tyto kapitoly vhodně navazuje anketní dotazování 
vzorku nelékařských a ne VŠ vzdělaných pracovníků na současný průběh daných reforem. 
Výsledky jsou určitou i když značně omezenou, zajímavou „sondou“ do dané oblasti. Pokud 
bychom je brali relevantně, nevyznívá tato reforma příliš optimisticky. 
 
 



 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.) Váš osobní názor na privatizaci nemocnic? 
2.) Dle Vašeho osobního názoru – je možné  říci, že převažují v diskuzi o reformě 

spíše  skupinové ekonomické zájmy nad zájmy celospolečenskými? 
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