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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Deťrnování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část) 

r

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykov é zpr acov áni pr áce (skladba vět, gramatika)

F) Formál ni zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizim jazyce

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce

o) Celkový dojem zpráce

Navrhuji klasiÍikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:l
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Práce se zabývá ana|ýzou avqezeÍim základních aspektů a problémů farmaceutického trhu v České

republice' , áů.u'.'.' na jeho financování. Autorka práci rozdělila na farmaceutický trh a lékovou

pólitik,', cenovou regu1aci léčiv a tvorbu ceny léku, náklady a výnosy ve zdravotnictví a pokusila se o

Áa$zuoptimalizacě tetove politiky. Nicméně závěremnenavrhla postup, klery bv k této optimalizaci

mohl vést. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm VELMI DOBRE.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Považujete jednání farmaceutických firem v oblasti lékové politiky za průhledné?

2. Uved'te pozitiva a negativa opětovného zavedenípoplatků ve zdravotnictví, co by to znamenalo pro
občana a co pro stát.

V Plzni, dne 12.5.2017

Metodické poznámky:

' Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte nawhovaný klasilrkační stupeň, od_ůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.3 otázky a připomínky k bliŽšímu lysvětlení pri óutrajobe dvě až iri otar*y.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na Sekretariát KFU, FEK ZČIJ nejpozději do termínu stanoveného katedrou (viz
stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rčzeznánr originálu)'


