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Akademický rok 2016 l 2017

Eliška Mesarčová

Podniková ekonomika a management

Vybrané finanční aspekty farmaceutického trhu

Ing. Pavlína Hejdukováo Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol' podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracovátni práce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizímjazyce
o 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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkoý dojem zpráce

Do Portálu zčv rylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezÍelá shoda

Nawhuj i klasifikovat bakalrířskou práci klasifi kaěním stupněm :2

t 2 3 4 Nnx!!!NXNDtrT!X!Nxn!!trNtrXTTT!Xtr!NNX!TntxnrTN!NXTtrX!N!NXtrtrTNXNTT!XtrNTXN!!NNXTTNNXD!

x
T

dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Téma hodnocené bakalářské práce je velmi aktuální a zároveŤpatří k náročnějším, jelikoŽ se věnuje

finančním aspektům farmaceutického trhu. Zásady pro vypracování byly naplněny pouze částečně.

Práce je poměrně logicky rozdělena do jednotliqfch kapitol' avšak z hlediska formálního i jazykového

zpracování|ze naněkterych místech na\ézt nedostatky . Též z obsahového hlediska práce výazuje
povrchní analýzu, slabé závěry, kde postrádám konkrétní tvrdá data, atéžpráce s odborným jazykem

není na dobré úrovni. Kapitolou 3 se autorka trochu ''netrefi1a'' do zadání, jelikoŽ nedává jasný dfuaz
na farmaceutické trhy.
Autorka pro svoji kvalifikačníptáci zvo|i|anároěnější téma, které se snůi|azpracovat, avšak
nepodařilo se ií iei uchopit tak' iak by by bylo třeba pro kvalitnipráci.
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FAKULTA EKONOMICKÁ
Katedra KFU

Při celkovém pohledu na danou práci se však domnívá;n, Že odpovídápožadavkům kladeným na daný
typ prací (ak po stránce formální' tak obsahové) - autorka musela nastudovat mnoho právních
předpisů a údajů - a vzhledem k těmto skutečnostem i přes uvedené vytky práci doporučuji k obhajobě
a navrhuji hodnotit známkou ''dobře''.

otázky a připomínky k blžšímu lysvětlení při obhajoběa:

1. Jakým konkrétním postupem je do ceny léků zahrnuta cena práce (viz str. 28)?
2. Je pruměmámzdapro porovnánimezd ve zdravotnictví vhodným ukazatelem? Jsou ztetelné rozďíIy
mezi veřejnými a soukromými zdravotnickýmizaÍízeními v resortu zdtavotnictví?
3. BlíŽe specifikujte obrazekč. 6 (str. 3 1)!

V Plzni, dne 24. kvétna 2017

Metodické poznátrky:

1 označte ýsledek kontroly plagiátorství, který jste zadallado Portálu zČu aodůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 St učně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujtev rozsahu 5 - l0 vět.
o oterx1, a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - ďvě ažtři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).


