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Tabulka A

Poznámka: Hodnocení jednotlivých kritérií oznacte znakem ,,x" v príslušné rádce.
Soucet hodnocení kritérií vypoctete vydelením souctu stupnu hodnocení šesti.

Navrhne-li vedoucí nebo oponent BP v kritériu 2 - splnení cílu BP stupen nedostatecne (Fx
neboF), je celá práce hodnocena nedostatecne a komise po obhajobe rozhodne o kone.cné
klasifikaci. Je-li nedostatecne hodnoceno jiné kritérium mimo kritéria 2, vypocítá se návrh
známky vcetne tohoto nedostatecne hodnoceného kritéria.

Tabulka B - Celkovéhodnocení BP

Stupen hodnocení podle ECTS
Kritéria hodnocení BP

A B C D E Fx F Stupen hodnocení

1 1,5 2 2,5 3 4 5
Nárocnost tématu BP X 1, j ...

Splnení cílu BP X .L,::>

Teoretická cást BP X
1,5

Ana1vtická cást BP X 1,5
Stylistická a gramatická úroven BP X 1
Formální úroven BP X 1

Soucet . 8

Interval Stupen ECTS Slovníhodnocení
1,00-1,25 A Výborne
1,26-1,75 B Velmi dobre
1,76- 2,25 C Dobre
2,26-2,75 D Uspokojive
2,76- 3,00 E Dostatecne

.3,01- 4,00 FX Nedostatecne.
4,01- 5,00 F Nedostatecne



Celkové hodnocení a otázky k obhajobe BP:
(Uvádí vedoucí i oponent BP.)

Predkládaná bakalárská práce se zabývá zhodnocením vybraných zdravotních pojištoven ve

Zlínském kraji a to z pohledu klientu. Teoretická cást práce odpovídá zvolenému tématu

práce, objasnuje vetšinu základních pojmu a venuje se i historickému vývoji zdravotního

pojištení v Ceské republice. V praktické cásti studentka hodnotí tri vybrané pojištovny ve

Zlínském kraji dle urcených kritérií: pozice na trhu, sít pobocek, sít smluvních zarízení. a

preventivní programy pro nekteré skupiny pojištencu. Hodnocení je provedeno nárocnou

multikriteriální analýzou, která je v této práci velmi prehledne clenená a jež predchozí

teoretický popis usnadní ctenári orientaci. Návrhová cást (doporucení pro rodinu) dobre

identifikuje zjištená kritéria a obsahuje doporucení pro modelovou rodinu.

Otázky:

1. Proc je pro pojištence duležitá sít pobocek zdravotních pojištoven?

2. Jaké jsou financní možnosti zdravotních pojištoven v oblasti príspevku a je vubec

vhodné príspevky pojištencum poskytovat?

Návrh na výslednou známku BP:
(Uvedte stupen ECTS + slovní vyjádremj

B - Velmi dobre
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