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Na úvod studentka seznámila komisi s tématem, strukturou a
výzkumnými otázkami své bakalářské práce. Zabývala se analýzou
nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP České republiky. Použila
unikátní datový soubor vytvořený ÚZIS ČR, který obsahuje
individuální anonymizovaná data za všechny pojištěnce VZP ČR v
roce 2009. Dále studentka upřesnila použité metody analýzy. V
druhé části prezentace byly za pomoci tabulek a grafů představeny
výsledky analýzy z hlediska pohlaví a věku. Graficky byly
ilustrovány také regionální rozdíly v průměrných nákladech na
zdravotní péči pojištěnců. Na závěr studentka shrnula hlavní
výsledky svojí bakalářské práce. Vedoucí práce ve svém posudku
ocenila obsahové i formální zpracování práce a kvalitní práci s daty.
Rovněž oponentka neměla k práci připomínky zásadního charakteru
a pozitivně hodnotila autorčinu schopnost práce s rozsáhlým
datovým souborem, dobrou orientaci ve studované problematice či
čtivost textu. Autorka aktivně reagovala na dotazy v posudcích i
dotazy od členů komise. Diskuse se zúčastnily i vedoucí a oponentka
práce.
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