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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontřoly plagiátorstvílt
Posouzeno
Posorrzeno _ podezřelá shoda
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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2

ve|mi dobře

!

Stručnézdůvodněnínavřhovaného klasifikačníhostupně:]
Autorka diplomové pláce si zvolila téma qýkajícíse finačníhohospodaření instituce konlcétní
nemocnice. samotíécíle by bylo vhodnější označitjako metodické postupy, hlawí cíl se zaměřuje na
doporučení přo efek1ivnější hospodaření a financování konkrétníhozdravotnického zařízení, a to na
základě předchozí analýzy dané situace. Aplikačníčástje plováděna na Klatovské nemocnici, a.s'
celkově práce splňuje požadavky kladené na daný typ prací, i kdyŽ práce zejména z hlediska obsahu
vykazuje nepřesnosti či vágní zál,éry téžnení zcela vhodná práce s odbomýmjazykem, na coŽ poté
'
reaguji v části otázky a připomínky.
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Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci ''velmi dobře''' avšak požaduji zodpovězení či
upřesnění vybraných pasážipíáce - ýlz dá|e'

otázky

a

připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:

Na str' 66 v Tabulce č' 32 SWoT analýza:
_ s vyržitím konkJétních dat b]ížespecifikujte v části ohrožení
''Mzdové ohodnocení zaměstnanců
nižnínež u státních zdravotnic]oých zďízení",
- staÍoťe konkťétnínávrhy, jak by bylo možnéz části Slabé stránky odstranit uvedených pět
nedostatků'
Na stl. 72 uvádíte jako ukazatel pro srovnání ''\"ýsledek hospodaření'' - považujetejej za vhodný?
Prosím o vysvětlení, zdůraalění výhod a nevýhod použitítohoto ukazatele ve vašípláci.
Na st.' 75 se zmiňujete o stanovení optimálního počtu ošetřovatelského personálu a obtížnost
stanovení tohoto počfu. Jaké zcela zřejmé hlalní faktory je třeba brát v úvahu při stanovení tohoto
počtu?
Na str. 78 se dotýkáte problematiky regulačních popla&ů' Existuje dle vás riziko pro domácnosti
z hlediska finančního ohrožení? Na straně druhéjahý vliv mělo zrušeníčásti rcgulačních poplatků na
veřejné příjmy? PodloŽe konkétními daťy a uveďte' do jakého rozpočtu pl},nuly dané poplatky.
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V Plzni- dne 3.
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Podpis hodnotitele

Metodické pomlámkyI
l

oziačte výsledek kontroly plagiátorství'
klasifikačniho stupně.

který jste zadalla do Porníu

zČU a odůvodněte nížepři odůvodnění

'zKliknurím na pol€ \.yberte požadovaný kvalifikačni Stup€ň.
snume /dů\odnéle ndu-ho\any kla5ifiLJani sfupeň, odů\odnenl /placulIe \ -ols'jhu
lolJ2l\ d piiDomln]q ,( bli7rlmu !}5vélleni pii obhaiobé dvé' ri] oŤá2ty'
Posudek odevzdejte oboustranně v}Ťištěný na sekretariát

Posudek musí bý1 opati€n

vlastnoÍučnim podpisen modř€
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KFU' FEK ZČU do 15. 1. 20l9.
(pro řozeznáni originálu).

