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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
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s názvem: Cenotvorba zdravotnických prostředků - vyhodnocení zahraničních cen při organizaci
nákupu nového zdravotnického přístroje
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30)
 Každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci. Excelentně splněné zadání může být
ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně
zpracována, se hodnocení odpovídajícím způsobem snižuje. Uvedení cíle v úvodu práce je povinné.  

20 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 30) 
Oponent posuzuje relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných
poznatků. Pokud převažuje doslovné převzetí textů, snižuje oponent hodnocení až o 15 bodů (přirozeně za
předpokladu dodržení autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný
výběr teoretických poznatků, literatury a zdrojů.  
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3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň
metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Maximální počet bodů lze udělit práci, která má praktický význam pro konkrétní organizaci a která je v ní
realizovatelná. Rovněž práce, která má význam pro obohacení teoretických poznatků, může být ohodnocena
maximálním počtem bodů. Tento aspekt posuzuje oponent zejména z hlediska vhodnosti k publikování. Za
drobné metodologické nedostatky se hodnocení snižuje až o 5 bodů. Nekonzistentnost zpracování s
teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický přístup vede ke snížení minimálně o 15
bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k závěrům. Celkem 30 bodů za velmi
komplexní a bezchybnou práci včetně dalších aktivit jako je účast na vědecko-výzkumném projektu či grantu,
aktivní účast na tvorbě publikací, patentů či užitných vzorů.  
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4. Formální náležitosti a úprava diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 
Oponent hodnotí formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj.
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti diplomové práce grafy a
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel snižuje maximální hodnocení o 2 body za
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná
terminologie a to zejména v českém jazyce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2
body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování – 2 body), u grafů a
tabulek jsou patřičné legendy a vše je čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a
ISO690-2 (2 bod).  
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5. Celkový počet bodů 60 



Návrh otázek k obhajobě

1. Rozveďte prosím teoretické poznatky o důvodech rozdílnosti cen v jednotlivých státech.

2. Jaká kritéria zahrnutí států jste volil u kapitoly mezinárodního srovnání?

3. Jaká jsou omezení intervalových odhadů z hlediska následného hodnocení efektivity nákupu
daného přístroje?

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ X ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

Komentář

Již v úvodu práce se vyskytují pravopisné chyby, stejně tak i v dalších částech práce (uvádění zkratek,
interpunkce, psaní velkých písmen, tečky na konci věty). Celkově je úvod málo zdařilý, kdy není napsán
čistě v akademické stylu a obsahuje také některé části, které by bylo vhodné zařadit spíše do diskuse.
Grafické znázornění cílů práce je zajímavé, nicméně neprovázanost mezi cíli 1., 2. a 3. je problematická.
Představa autora o "teoretické" a "praktické" části není zcela správná s tím, že tyto části jsou na mnoha
místech propojeny. Toto umělé vymezování není fukční. Část č. 2 je napsána poměrně úsporně, autor mohl
pracovat více s dostupnými literárními zdroji a také provést pečlivější editaci práce. Kapitola č. 3
věnovanách veřejným zakázkám má charakter výpisků, vlastní přínos autora není patrný. Navíc opět
pokulhává editace textu. Kapitola 4 je opět celkově omezeně přehledná, nicméně obsahuje některé
zajímavé údaje. U podkapitoly č. 4.6 autor bohužel nestanovil kritéria sledovaná v jednotlivých státech a
výsledný text je opět nepřehledný a mezinároní srovnání je v dané podobě poměrně omezené. Kapitola je
navíc velice stručná, nikoliv koncentrovaná. To její další využití znesnadňuje. Ačkoliv se jedná o diplomovou
práci je kapitola č. 7 relativně málo ambiciózní, a to vzhledem k tomu, že student mohl mít k dispozici
výsledky bádání svého konzultanta a dalších kolegyň a kolegů na pracovišti, kteří se danou problematickou
zabývají. Výsledky práce jsou v zásadě jasně a dobře prezentovány, opět spíše s výhradou k editaci textu.
Diskuse práce není zcela funkční, některé její části patří spíše do výsledků. Samotná diskuse je poměrně
stručná.  Závěr práce je spíše stručný, autor provádí autoevaluaci, tj. že práce přináší ucelý pohled. S tímto
závěrem se nemohu ztožnit, ačkoliv výpočty jsou v zásadě správné o ucelený pohled se nejedná.
Práce má celkově jak slabé stránky, tak i některá pozitiva. V některých částech byla pravděpodobně psána
ve spěchu a spíše povrchně, což je škoda. Práce také mohla více navázat na velmi dobré výsledky
pracoviště v dané oblasti.    

Jméno a příjmení: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Organizace: UJEP, Fakulta sociálně ekonomická
Kontaktní adresa: Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
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