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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Zawadová Jméno: Markéta Osobní číslo: 434124
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
Název práce: Investiční politika ve vybraném zdravotnickém zařízení

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
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.

13

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.

14

3. Rozsah realizačních prací, 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.

13

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 body).

7

5. Celkový počet bodů 47

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.
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III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. K čemu slouží investiční politika podniku, proč ji analyzujeme?

2. V souvislosti s obsahem kapitoly 4.5. patří „investice do lidského kapitálu“ mezi kapitálové náklady?

3. Posuzovaný přístroj nukleární magnetické rezonance se nachází v druhé polovině doby životnosti. Diskutujte
parametry možné obnovy této investice s přihlédnutím k její rentabilitě.

IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Předkládaná diplomová práce má být zaměřena na investiční politiku vybraného zdravotnického zařízení, přímo ze
zadání je vymezeno, že práce se má soustředit na Nemocnici Třinec, p. o.

Pro  splnění  zadáním vymezených úkolů  je  proveden v  ne zcela  vyhovující  míře  a  struktuře teoretický rozbor
problematiky (např. Tabulka 2.1) a následně se - jako konkrétní aplikace teoretických poznatků - využívají data
vybraných investičních akcí let 2015-2018, k nimž je diskontinuitně přiřazena i samostatná větší investiční akce, a to
instalace přístroje nukleární magnetické rezonance (NMR) včetně investice do souvisejícího stavebního objektu v
roce 2011.
Takto vymezený soubor posuzovaných investic není zřejmě stanoven náhodně, ale bohužel obsahuje značné riziko,
že nemusí být reprezentativní  (není k dispozici  přehled dalších investic za období 2011-2014).  Autorka v této
souvislosti dále popisuje různé procesní parametry a způsob činnosti investiční komise nemocnice včetně využití
vybraných interních dokumentů nemocnice (zde nesprávně vymezeny literární zdroje [71, 72] v Seznamu použité
literatury); dále nemohu souhlasit například s obsahem kapitoly 4.5. - Investiční potřeby.
Autorka následně směřuje k diskusi zjištěných poznatků a závěru, během kterých se uvedou různé parametry a
srovnají některé z nich například s Nemocnicí Nové Město na Moravě, p. o.

Z pohledu oponenta vzniká po přečtení práce otázka: Je možné se kvalifikovaně zabývat investiční politikou podniku
a přitom neznat jeho strukturu?
Nemocnice Třinec, p. o. je v práci charakterizována jednou fotografií (obr. 4.1.) a třemi odstavci textu (str. 39), z
nichž se nedozvíme ani přehled oddělení nemocnice (!), pro která se ovšem investice přece provádějí. Chybí také
informace, že popisovaná NMR se instalovala v souvislosti s řešením Iktového centra (jako součásti organizace péče
o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR, pro která se využívaly mj. prostředky finančních mechanizmů
Evropské unie - IROP).

Nedozvídáme se relevantní informace o spádové oblasti nemocnice, o jejich konkurentech (např. pro instalaci NMR:
nejbližší další Iktové centrum bylo zřízeno v Karvinské hornické nemocnici, a.s. vzdálené 28km), o počtech klíčových
výkonů a vývoji  jejich struktury v čase, nebo o dopadu realizovaných investic do klíčové činnosti nemocnice -
poskytování léčebné a preventivní péče, a to včetně výhledů do budoucna. Tedy informace o tom, zda zvolená
investiční politika podniku, vyjádřená realizací v diplomové práci jen částečně zobrazeného investičního plánu, je
adekvátní či nikoli.

Souhrnem: investiční politika Nemocnice Třinec, p. o. není vyhodnocena akceptovatelným způsobem, zůstává bez
vazby na strukturu služeb poskytovaných nemocnicí, bez vazby na charakter spádové oblasti nemocnice a bez
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posouzení konkurenceschopnosti podniku vůči ostatním klíčovým aktérům v konkurenčním postavení.

Práci v aktuálně dosaženém stavu proto doporučuji doplnit a předložit k obhajobě k dalšímu termínu: září 2019.

Jméno a příjmení: MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D.
Organizace: Ben Labor s.r.o.
Kontaktní adresa: Chittussiho 1001/9, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


