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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku jejich 

života    

Autor práce: Bc. Karolína Jirsová  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, relevance cílů aj.)   

Současný demografický vývoj se stává předmětem úvah a výzkumu o prodlužování lidského života v 

kontextu nákladovosti zdravotní péče. Ve všech vyspělých zemích se úroveň zdravotnictví a výdaje 

na zdravotní péči neustále zvyšují a lidský věk se prodlužuje.   

Předložená práce „Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku 

jejich života“ je proto tematicky aktuální.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Diskuze s literaturou v první části popisuje nejdůležitější použité zdroje a ve druhé části uvádí 

několik zahraničních studií, které se problematikou nákladů v rámci posledního období života 

zabývají. Teoretické ukotvení práce je omezeno poměrně chudou publikační základnou výzkumného 

směru. Práce je v tomto směru prací „pionýrskou“, neboť tomuto tématu zatím byla věnována jen 

velmi malá pozornost. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Práce vychází z unikátních dat převzatých od VZP a analyzuje náklady na zdravotní péči v posledním 

roce života pojištěnců. Datový zdroj je tvořen dvěma soubory, první soubor zahrnuje zemřelé osoby v 

roce 2014 (N=77 274), druhý soubor tvoří náklady, které VZP vynaložila za zemřelé pojištěnce (3 

054 775 pozorování). Oceňuji zde pečlivý popis datových souborů, ze kterých byla spočítána analýza, 

a také metod práce s daty. Pečlivě je také zpracována charakteristika populace zemřelých pojištěnců. 

Metodologicky se jedná o demograficko-ekonomickou analýzu posledního roku života pojištěnců 

VZP. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Statistická analýza byla provedena ve statistickém software IBM SPSS a byla založena na unikátních 

datových souborech poskytnutých VZP.  Za určitý nedostatek považuji příliš stručnou diskuzi 

výsledků. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Na základě pečlivého zpracování unikátních dat VZP bylo zodpovězeno na výzkumné otázky. Práce je 
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svým charakterem a zaměřením spíše prací deskriptivní s omezenějším zasazením závěrů do širšího 

kontextu. Výsledky práce ale odkrývají zcela nový pohled na vynaložené náklady na zdravotní péči 

osob v posledním roce jejich života. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je zpracována velice pečlivě. Celkový rozsah odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Pojednávané téma je podáno systematicky, srozumitelně a výstižně. Autorka prokázala schopnost 

práce s literaturou, samostatného uvažovaní, dobrou orientaci v mezioborové problematice, stejně 

tak jako schopnost práce s rozsáhlým datovým souborem či užití vhodných statistických metod.  

Předložená práce je díky zcela ojedinělému zaměření na vymezenou životní etapu přínosem 

v demografickém poznání a splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Vzhledem k uvedeným 

skutečnostem doporučuji přijmout předloženou práci k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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