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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
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