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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce je zpracována podle zadaného cíle práce . V úvodu práce jsou charakterizovány pojmy
zdravotnických systémů, zdravotního pojištění v ČR a managementu .
V praktické části je provedená analýza VZP ČR se zaměřením na plnění postupných
managerských funkcí . Analýza hospodaření je provedena podle jednotlivých fondů VZP ČR .
Práce je zpracována komplexně, celkem srozumitelně . Hodnotím ji velmi dobře s tím, že
analýza fondového hospodaření by si zasloužila rozhodně hlubší a detailnější pozornost
Také návrh na řešení není vždy takový, se kterým by se dalo bezvýhradně ztotožnit .
Otázka k obhajobě :
1. Vysvětlete Vaše třetí opatření pro zlepšení hospodářských výsledků VZP ČR , a to je
zefektivnění vymáhaní dluhů, při existenci 100 % přerozdělení příjmů mezi
zdravotními pojišťovnami ?

2. Jaký je dle Vašeho názoru největší problém managementu VZP ČR, vzhledem
k plnění jejich manažérských funkcí ?

Práce je doporučena k obhajobě .
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