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Cílem práce je přiblížit problematiku financování zdravotní péče na 
municipální úrovni a analyzovat hospodaření Hamzovy odborné léčebny 
pro děti a dospělé. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D. 

 
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 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

Autorka bakalářské práce si zvolila téma analýzy financování zdravotní péče ve městě Luži 
s konkrétním zaměřením na Hamzovu léčebnu. Hlavním cílem práce bylo přiblížit 
problematiku financování zdravotní péče na municipální úrovni a analyzovat hospodaření 
Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé. Cíl práce lze zhodnotit jako průměrně obtížný. 

Bakalářská práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Obrázky, tabulky i 
přílohy práce účelně doplňují provedenou analýzu. Oceňuji plynulé provázání teoretických 
východisek zvolené problematiky s aplikační částí práce.  

Studentka pracovala v průběhu zpracování bakalářské práce samostatně a látku průběžně 
konzultovala s vedoucím práce. 

Na základě výše uvedeného hodnocení práce bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 



V rámci diskuse doporučuji položit následující dotazy: 

1) Jak byste zhodnotila hospodaření Vámi vybrané léčebny v porovnání s jinými 
léčebnami podobného typu a velikosti? 

2) V práci využíváte za účelem určení bonity Vámi zvolené léčebny metodu KAMF. Proč 
jste se rozhodla pro tuto metodu? Existují jiné metody, které byste pro finanční 
analýzu municipální firmy mohla využít? Jaké? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly: 

Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.                               Podpis: 

 

V Pardubicích dne 21.5.2015 
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