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Analýza managementu vybrané zdravotní pojišťovny v České republice .  

Metodou syntézy shrnutí získaných  poznatků a v případě identifikace 

problémů návrh na jejich odstranění . 
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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 

 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:  

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 .  

Navržený klasifikační stupeň:              Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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