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Práce je vhodně rozčleněna do 5 kapitol, přičemž praktická část je obsažena na 40 stranách.
V první kapitole autorka popisuje druhy zdravotních služeb a jejich financování. V další
kapitole je podrobně představen klasifikační systém DRG.
V kapitole tři autorka charakterizuje vybranou nemocnici, která je akciovou společností
včetně organizačního uspořádání. Autorka vhodně zvolila analýzu v oblasti financování.
V kapitole čtyři autorka uvádí na příkladech kýl a apendektomií způsob operačního výkonu,
který ovlivňuje výši úhrady od zdravotních zařízení a doporučuje mj. i optimální délku
hospitalizace.
Pozitivně hodnotím zejména hloubku provedené analýzy. Uvedené postupy jednotlivých
příkladů zvyšují názornost. Také po formální stránce je práce na vynikající úrovni.

Připomínky a otázky k obhajobě:
Na str. 69 uvádíte, že „při rozhodování o operačním způsobu je v první řadě nutné zvážit
zdravotní stav pacienta a až poté by měl lékař zvolit ekonomicky „výhodnější“ variantu.“
Není lékař ze strany managementu nemocnice nějakým způsobem nabádán k výhodnější
variantě zákroku?
Práce je 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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