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U hodnocení kritéria 1 zohledněte náročnost tématu práce.
Při hodnocení kritérií 2-6 zohledněte následující bodování:
5 bodů - splněno velmi kvalitně, výrazně překračuje požadavky
4 body - splněno kvalitně
3 body - splněno bezvýhrad
Zbody - splněno s menšími nedostatky
1 body - splněno, a|e svýraznými nedostatky
0 bodů - nesplněno

KRITERIA HODNOCENÍ počet bodů

1. Náročnost tématu práce:

a) řešená problematikaje složitá

b) získávání datje náročné

c) zpracování datje naročné

4

částečně

částečně

ěástečně

2. Cíle a metody práce:

a) cíle práce jsou srozumitelně formulovány

b) metody zptacování práce jsou srozumitelně formulovrány

c) prezentované cíle práce jsou v souladu s tématem práce

5

ano

ano

ano

anod) zvolené metody a postupy jsou vhodné pro naplnění cílů práce

3. Teoretická část práce:

a) teoretická část práce obsahuje kritickou literární rešerši

b) teoretická ěast vychazí z vhodně zvolených domácích i ciznjaryěných zdrojů
(s přihlédnutím k relevantnosti, aktuálnosti a typu publikací)

3

částečně

částečně

částečněc) teoretické zdroje v textujsou citovány odpovídajícím způsobem

4. Praktická část práce - analýzaz
a) v analytické časti prácejsou využity poznatky zteorie

b) zvolené metody práce byly vhodně aplikovány

c) postup aplikace metod práce je dostatečně popsán

d) práce obsahuje souhrnné zhodnocení současného stavu

e) závěry analýzjsou dostatečně podložené

4

ano

ano

ano

částečně

castecne



5. Praktická část práce - projekt:
a) projektová část práce navazuje na teoretické poznaíky
b) projektová črást práce navazujena qýsledky analýz
c) práce obsahuje závéry a možnosti aplikace navrhovaných doporučení
d) návr§ jsou podloženy odpovídajícími argumenty

e) práce obsahuje dopady předložených návrhů
f) práce naplnila stanovené cíle

4

částečně

ano

ano

ano,

částečně

ano
6. FormáIní úroveň práce:

a) text je logicky provánán

b) v práci j e použitasprávná terminologie

c) použité zdroje jsou citovány dle požadované normy

4

ano

ěástečně

ano

ano

ano

d) práce májazykovou úroveň odpovídající kvalifikační práci
e) práce má grafickouliroveň odpovídající kvalifikační práci

CELKOVÝ POČET BODŮ
24

Celkové hodnocení ptáce a otazky k obhajobě:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)

Jedná se o zajímavou a ahuální problematika. Poměr rozsahových dimenzí teoretické, prakticke a
Projektové Části je akcePtovatelný. Literární zázemí je bohaté, s aktuálním vročením. přehledná prezentocevYsledkŮ zahrující Čitelné tabullq.' se správnýmt popísy, Autora použila vhodné anatýzy ke zpracovánívYbraného tématu, Gramaticlql správié, rozsah^piácl nad limitem, přehledně organizovaný text.

Otázlq):

ť!?Č bZ si měl Pacient ze vŠech dostupných zdravotniclrych zařízení vybrat právě CZ Ctinic s.r,o. ?NákladY VaŠeho Plánu Činí 32 880 Kč. Je jejichfinancávání pro CZ Clinic s.r.o. reólné?

DP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce
bylo zjištěno, že práce plagiat.

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP2.

Ye Zlíně dne 2,5.2018

v IS STAGI. Na základě výsledků této kontroly

podpis

/

/

frďil
oponenta DP

1 Vyplňuje pouze vedoucí prdce, oponení próce nevyplňuje.
2 Práce nesPlňuje kritéria pro obhajobu, pokud je minimálně jedno lrritérium hodnoceno 0 body.


