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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Bakalářská práce je vytvoření nové ordinace v centru Prahy a jeho business plánu. Vzhledem k tomu, že by
mohla studentka jednou sama vlastnit ordinaci nebo celou kliniku a zaměstnávat zdravotnické pracovníky, je to
práce dobře zvolená.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka se snažila sehnat literaturu k problematice. Nevyužila dokončené práce s problematikou, které např.
na ČVUT byly obhájeny a jistě by jí pomohly použít správná čísla a vytváření vhodných tabulek.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Teoretická část je celkem správně dělená, bez větších připomínek.
Praktická část nejprve popisuje „Modelový business plán stomatologické ordinace“. Zde vidím velkou řadu
nedostatků. Hlavně z důvodu, že studentka nemá ekonomické znalosti a neumí se správně orientovat
v legislativě. Často používá velké množství nesprávných čísel a vytváří nesprávné tabulky. Špatné zařazení
pracovníků do platových skupin, jí vytváří součet špatných čísel.
Druhá část je věnována vytvořením a následným vyhodnocením dotazníku. Vzhledem k tomu, že se dotazník
nezaměřuje na žádnou skupinu obyvatel, je dosažené množství hodnocených dotazníků nedostačující a nemůže
potvrdit ani vyvrátit hypotézy.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Členění celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ publikace. Práce je dělena do
kapitol a podkapitol ve správném poměru.
Technika citací a správnost bibliografických odkazů respektují doporučovanou ISO normu. V textu nalézáme
jisté stylistické neobratnosti, které však nesnižují odbornou kvalitu textu. Gramatická správnost je vzhledem
k tomu, že je studentka slovensky mluvící, vyhovující. Co považuji za nedostatek je, že některé věty v praktické
části píše v čase přítomném a některé v čase budoucím. Nevím, zda ordinace bude fungovat nebo již funguje.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Vypracujte plán příjmů a výdajů pro ordinaci dentální hygienistky na 1
měsíc – bude v pronájmu

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

