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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   

 

kritéria 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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

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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