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Zdravotni péče - histořický vývoj Íinancování na
našem územi

Ing. Pavlína Heiduková, Ph.D'

Jméno studentai

studijní oboř/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel _ vedoucí práce:

Kritéria hodnocení: (1 nejl€pší' 4 ncjhorší, N-ne|ze hodnotit)
A) Definor'riní cílů práce
B) lýelodiclj poslup v}pracová]i prdce

c) Teoletický základ pláce (Iešeršní část)
D) Členění pláce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zplacování pláce (sk]adba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odbom1fon j azykem
II) PIáce s odbomou literatulou (nomy, citace)
l) Práce se zahraniční litelatwou' úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a pláce s informacemi
K) Zá\'ěry práce ajejich fotmulace
L) splnění cílů pláce
M) odbomý přínos práce (pro teorii' pro prari)
N) Spolwráce autola s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem z práce

Do Portálu zčU byl zadaný tento výs|edek kontřoly plagiátořstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Nawhuji klasifi kovat bakallířskou práci klasifikačním stupněm:2

Stručné zrlůvodnění navrhovaného klasifikačniho stupně:3

dobře

Jak uvádí sama autorka v práci na str. 8: "Zdlavotnictví je důležitou součástí rozvinutých ekonomik a
jeho financování patří k výnamn:im tématům ve spo1ečnosti'', s čímž nelze jinaknež sorrblasit, a proto
iamotné téma je velmi zaj ímavým oblazem vj.roje financování zdravotní péče v ČR. Cíl pláce je jasně

stanoven, a to anďyzovat vývoj zdravotní péče na našem území a popsat důležité mezníky v historii
zdravot1í péče s důrazem najejí financoviíní. cíl pÍáce byl dle mého názon-r splíěn, ač samotná
analýza základních historických milníků mohla dát větší důraz na finanční aspekty posk1tování
zdlavotní péče' Autolka nnohdy v práci uvádí různé informace' které však při maximální možné vůli
Delze vhodně polovnat, což snižu'je kvalitu práce a též závěry mol]ly bý podloženy více ''tvrdými''
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daty plo lepší srovnání. Tímto postupem je dosti snížen i odborný přínos pláce, a to jak pro teorii, tak
praxí' Celkově však práce splňuje poŽadavky kladené na daný typ prací, a protoji doporrrčuji
k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou ''dobře''.

otázky a připomínkT k bližšímu wsvětlení při obhajoběa:

1. V jakern sledovanán období bylo zdravotnictví nejnákladnější?
2. Jaká pozitiva a jaká negativa spalřujete v současnén zdqvotliefií ČR?

V Plzni, dne 12. května 2017 ťoopls ooonotl|e]e

Metodické poznímky:

' ozÍačie Úsledek kontro1y plagiátorstvi, kteď jste zada]/a do Portálu ZČU a odůvodněte niŽe při odůvodněni
klasifr kačnl'ho Stupně'

] K]iknutln na pole $'berte poŽadovaný kvalifikačnl sfupeň'
r stručně zdůvodněte na\'Íhovaný k1asifikačni stupeň, odůvodněni zpracujte v rozsá]hu 5 - 1 0 vět.
4 otázky a připomínky k bliŽšÍnu \]'světleni pŤi obhajobě dvě aŽ tři otázlry'

Posudek odevzdejle obouýramě \Ttištěný na sekretanat KIU, FEK ZČU do temlnu stano\eného kaiedrou (v'Ž stánky
katedÍy)' Posudek musí bý opatřen vlastnoručníÚ podpisen Inodřé (pro rozeaání oÍiginálu)'


