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Teoretický základ práce (rešeršníčás0
Členěnípráce (do kapitol, podkapjtol, odstavců)
Jazykové zpracování práce (skladba vět' gramatika')
Formální zpracování práce
Přesnost formulací a práce s odbonrým jazykem
Práce s odbornou literaturou (normy. citace)
PIáce se zahranični ]iteťatuou. úroveň souhmu v cizím jazyce
Celkový postup řešení a práce s infonnacemi
Závěry práce ajejich fornlulace
Splnění cílůpláce
odbomý přínos pláce (pro teorii, pío praxi)
Přístup autora k řešení plob]ematiky práce
celko\:i dojem z práce

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1
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velmi dobře

Stručnézdůvodnění Íavřhovaného klasiíikačnihostupně:2
Úr,orlem je třeba ocenit odvahu, že si hodnocená vybrala pro svoji bakalářskou práci velmi obtížnou
u
oblast hoánocení nákladů a výnosů kajské příspěvkové organizace, a to ve Zdravotnictví a navíc
plzeňské zdravotnické záchťamé služby' Zatímco teoretická část práce vychází z kvalitních pramenů
je objektiwě
obecrrě stabilního prostředí aje velmi dobře zpracována, praktická část věnovaná ZZSPK
ZatíŽena turbulentnim přostředím linaDcování přednemocnjční neodkladné péčea navíc i poměmě

ýraznými změnami ve struktuře ZZSPK'
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V teoretické části autorka velmi dobie zpracovala úlohu a postavení příspěvkových organizací' jejich
status a smysljejich existence' Metodicky správně postupovala od základních principů aŽ ke
konkrétním účetníma manažerským ukazate]ťun'
v přaktické části se autorka obtížněv]'rovnávalaiak s nestabilními výnosy' tak především s evidentně
rozkolísanými náklady, a to pouze v období posledních 3 let. Shodou okolností právě v té době
docházelo v ZZSPK k významným změniím. ktcré měly podstatný vliv na moŽnost sledování výÝoje
jednotliých druhů nákladů ijednoznačných trendů ekonomických ukazatelů. Právě kvůli této
volatilitě prostiedí Deby]o možnév]"r'oditjednoznačné či alespoň pravděpodobné zá\éry o
ekonomickém směřování ZZSPK. obtížné,neJi nemožné'pak bylo z těchto údajůuvést jakákoli
koÍl<rétnídoporučení plo plaxi atínl alespoň částcčně odbomě pŤispět pro praxi v ZZSPK.
Autorce lze výknout méně pečlivéformální zpracování práce (používáníúvozovek uvnitř úvozovek.
interpunkci, nejednotné označování ziíkonůa vyhlášek apod.) a často velmi dlouhá a sloŽitá souvětí.
ktelá by si pro větší slozumitelnost \Tžadovala rozložení do dvou či více vět.
Celkově však považuji práci 2a standardně vypracovanou. v níŽ některé dílčínedostatkyjsou
\Tkompenzovány ostatními klady.

otázky a připomínky k bližšímulTsvětlení při obhajobě:]
chtěl bych q'světlit,jak by pomohlo zavedení ABC analýzy zásob ke sníženínlíkladůZZSPK ajestli
je to jeií hlavní Úznam?
Jakou funlci má rozpočtovsný provozní (neinvestiční) příspěvek zřizovatele v úfuadě nákladů ZZSPK
v hlavní a hospodářské činnosti')

V Plzni. dne

hodnotitele

14. ledna 2019

Metodické poznán*y:
:
r

Kliknuríln na pole v},berte poŽadovaný kvalifikační Stupeň.

stručně zdůvodněte navrhovaný k]asifikační stupeň. odůvodněni zpracujle v řozsahu 5
otázky a připonjnky k bliŽšímu '!rysvět]enÍ při obhajobě - dvě aŽ tŤi otázky'

Posudek odevzdejte vytištěný oboustřanně na sekretaÍiát KFU, FEK ZČU nejpozdě.ji
Posudek nusÍ být opatřen v1astnoručnjm podpisem modře (pro Íozeznání originá]u).

_ 10 Vět.

do 15. 1. 2019.

