POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Markéta Novotná

Vedoucí práce:

Ing. Jindra Ševčíková

Název práce:

Kalkulace cen ve stomatologii a jejich význam pro ekonomiku praxe

Autor
posudku:
(jméno, příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

MUDr. Alena Hronová
3. LF UK – Stomatologická klinika FN KV Praha
sanidentes@seznam.cz, tel: 222315828
Oponent
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Kalkulace cen ve stomatologické praxi je jistě velmi důležitá a aktuální, ze zákona plyne, že i
povinná.
Práce je velmi pečlivě zpracována a počet respondentů, účastnících se šetření, je velmi vysoký. Z
toho plyne i zájem o příslušné šetření, byť v anonymní podobě.
Zpracování údajů muselo být poměrně namáhavé.
Originalita práce plyne z vytvoření fiktivní kalkulace cen ve fiktivní ordinaci s originálním ziskem již po
prvním roce práce.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů
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Práce je přehledně, důsledně a podrobně zpracována.
Téma je zpracováno na podkladě rozsáhlého seznamu zdrojů tuzemské i zahraniční literatury.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Otázka kalkulace cen je individuální záležitostí každé samostatné privátní praxe.
Oceňuji uchopení problematiky kalkulace cen a vytvoření fiktivního ceníku pro smyšlenou praxi.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava
práce, dodržení publikační normy
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň je velmi dobrá.
Publikační norma je dodržena.
Grafická úprava práce je velmi kvalitní.
Počet stran (79) odpovídá normě.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Co je to kalkulační jednice?
Co je to kapitační platba?
Co je to určitá hranice počtu registrovaných pacientů (pojištěnců)?
Jaký je vzorec výpočtu minutových nákladů?

Hodnocení celkem: Doporučuji
Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
Práci hodnotím výborně
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Podpis:
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

