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Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma diplomové práce:

Hodnotitel - oponent:

Poílnik _ firma:

Kritéria hodnocení: (l nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cí1ů práce
B,; Metodický po.lup rypracorání práce

c) Teoletický základ práce (rešeršní část)
D) Členěni práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět' gramatika)
F) Formá]ní zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odbomýmjazykem
H) Práce s odbornou literaturou (nomy, citace)
l) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím j;zyce
J) Celkový postup řešení a práce s infomacomi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci kLasi1ikačním stupněm:l
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Stručné zdůvodnění navřhovaného klasifikačního stupně:2

Předložená diplomová práce se zabývá hospodařením zdravotnických zařízení' coŽje následně

vysvětleno nďpřipadě konkrétní účetní jednotlql' Práceje co do jazykové i obsahové stránl1 velmi

záďi1e zpracována a také po vécné stránce splňuje požadované náležitosti' Práci hodnotímjako
výbornou a dopoťučuji k obhajobě.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě;r

Zjakých fondů a dotací mohou zdravotnické organizace čerpat finanční prostiedky? využívá
Klatovská nemocnice, a.s. někteď z těchto zdro.jů?
Které činnosti Klatovské nemocnice, a's' povaŽu.jete za nejvíce árátové?

V Plzni, dne 13.12.2018

Metodické poaámky:

I Kliknutín napolc Ýyberte požadovaný kvalií]kační shlpeň.
] stručně zdůvodněle navrhovaný klasifikáčDí stupeň' oduvodnění 4racujte v rozsahu 5 _ 10 věl'
'otázky a připominky k bližŠirnu vysvětlení při obhajobě dvě až tŤi otázky.

l'osudek odevzdejte \'ytištěný oboustřlnně na sekretariát KFU' FEK ZČU nejpozději tlo l5. l. 20l9
Posudck musj být opařen vlastnoruónín podpisen modře (pÍo rozcmání originálu).


