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Hlavním cílem byla analýza nákladů na zdravotní péči v rámci
posledního roku života pojištěnců VZP, kteří zemřeli během
kalendářního roku 2014. Pro svoji práci si studentka stanovila šest
výzkumných otázek. Komisi seznámila s datovým souborem a
metodologií. Následně se věnovala výsledkům své diplomové práce,
které doplnila grafy a tabulkami. Vedoucí práce ocenila pečlivý
popis datových souborů a metod práce s daty či autorčinu orientaci
ve studovaném témata. Její dílčí výhrady směřovaly k příliš stručné
diskusi výsledků. Oponentka kladně hodnotila precizní zpracování
práce a v souladu s vedoucí práce autorčinu schopnost práce s
rozsáhlými datovými soubory. Připomínky měla k absenci hypotéz a
hlubší demografické analýzy úmrtnosti a také některým výpočtům
bez zasazení do širších souvislostí. Ve svém posudku položila tři
otázky, ke kterým se studentka vyjádřila a zodpověděla i dotazy z
následné diskuse.
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