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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Zvolené téma bakalářské práce je aktuální, autorka se s ním bude setkávat při svém vstupu do praxe, kde bude
konfrontována s dotazy pacientu na cenu ošetření. Cena poskytovaných služeb stomatologickými ordinacemi
hraje významnou roli. Pacient se rozhoduje a vyhledává ošetření nejen podle odbornosti, vybavení a délky praxe
poskytovatele, ale také na základě cen. Autorka se zabývá problematikou financování zdravotnických služeb a
kalkulací cen ve stomatologické praxi. Uvádí zákonné povinnosti provozovatelů zdravotnických zařízení a
rozebírá z jakého důvodu je kalkulace cen důležitá nejen ze zákonné povinnosti, ale také z pohledu
managementu praxe. Zdůrazňuje význam kalkulací jako důležitý informační nástroj pro management při hledání
možností dalšího rozvoje stomatologické praxe.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů
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Autorka pracovala samostatně, její přístup hodnotím jako velmi aktivní. Konzultace probíhaly formou osobních
setkání i mailovou firmou. Vzhledem k tomu, že téma se týkalo výhradě českého zdravotnictví, autorka čerpala
z českých zákonných norem a publikací ekonomických autorů, zabývající se financováním a managementem
českého zdravotnictví. Celkově hodnotím přístup autorky ke zpracování daného tématu výborně.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Cíle práce byly dobře stanoveny a použité metody a postupy pokládám za vhodné pro jejich zodpovězení a
dostačující účelu bakalářské práce.
V teoreticko-metodologické části autorka definuje formy financování ve zdravotnictví a odvolává se na
dodržování zákonných povinností. Dále rozebírá ekonomiku zdravotnických zařízení, detailněji vysvětluje
z ekonomického hlediska pojem “majetek zdravotnického zařízení“ a jeho členění. Stejně pečlivě se věnuje
odborné ekonomické terminologii související obecně s hospodářským výsledkem. Velmi kladně hodnotím
zpracování kapitoly 3.6 Ekonomické činnosti zubních praxí (str. 22 – 3), kde je detailně rozebírána kalkulace
cen ordinace zubního lékaře. Autorka se velmi pečlivě věnovala získání a čerpání informací z odborných zdrojů
dostupné literatury, cituje zákonné normy a rozebírá kalkulační formulář.
V praktické části autorka postavila výzkum na zjištění informovanosti zubních lékařů o problematice cenových
kalkulací. Byly stanoveny 4 hypotézy a na jejich základě byl sestaven dotazník. Jednotlivé hypotézy jsou
autorkou detailně rozebírány v diskuzi.
V závěru autorka definuje výstupy vyplývající ze zkoumání a rozebírá význam kalkulací pro stomatologické
praxe. Jako budoucí dentální hygienistka, která se s problematikou cenových kalkulací setkala podrobněji,
zdůrazňuje nutnost kvality zpracování kalkulací.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 4
dodržení publikační normy
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celkem

Po formální stránce je práce zpracovaná dobře, citace jsou v textu řádně vyznačeny, seznam literatury je ve
formě bibliografických odkazů. Autorka dodržela všechny formální stránky práce.
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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

