
Report on Bachelor / Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sc iences, Charles University in Prague 

 
Student: Petra Hadrová 

Advisor: PhDr. Kate řina Pavloková 

Title of the thesis:  Regionální rozdíly výdaj ů ve zdravotnictví 

 
 

OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Bakalářská práce o 41 stranách včetně příloh na téma regionálních rozdílů ve zdravotnictví přináší 
v první polovině práce shrnutí zahraniční literatury týkající se vybraného tématu a stručný popis 
financování zdravotní péče v České republice. Stěžejní část práce rozvíjí na šestnácti stranách 
analýzu regionálních rozdílů výdajů na zdravotnictví v ČR na základě metodologie inspirované 
zahraniční literaturou. Práce sama i použitá metodologie odpovídají úrovni bakalářského studia, 
výsledky analýzy by ovšem mohly být prezentovány přehledněji stejně jako motivace použité 
metodologie. Závěry vyvozené z analýzy jsou velmi stručné, kvalitu práce by zvýšila obsáhlejší 
diskuze výsledků. 
Po formální stránce práce vykazuje určité nedostatky, a to zejména příliš stručný závěr, který 
neshrnuje poznatky práce a mohl by být využit maximálně jako poslední odstavec adekvátního závěru. 
Přes tyto nedostatky lze práci hodnotit jako velmi dobrou.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 20 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 10 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 70 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:  
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading:  
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


