
Příloha A 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 

Jméno a příjmení diplomanta: Daniela Kandilaki 
 

Název diplomové práce: Strategická analýza nestátního zdravotnického zařízení 
 
 
Volba tématu:   1. Aktuální, málo frekventované téma práce 

2. Aktuální, časté téma práce 
3. Neaktuální téma práce 
4. Nevhodně zvolené téma 

 
Cíl práce a jeho naplnění:  1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 
3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 
4. Nevhodně zvolený cíl 

 
Struktura práce: 

1.  Pro dané téma velmi vhodná 
2. Pro dané téma vhodná 
3. Pro dané téma částečně vhodná 
4. Pro dané téma nevhodná 

 
Práce s literaturou:  1.  Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

2.  Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 
3.  Dobrá, použity běžně dostupné prameny 
5. Slabá, použity zastaralé prameny 
6. Nevyhovující – použito málo zastaralé literatury 

 
Vybavení práce tabulkami, grafy, přílohami: 
 

1. Výborné 
2. Velmi dobré, funkční 
3. Dobré – jen částečně odpovídá nutnému doplnění textu 
4. Nedostačující 

 
Přínosy DP:   1. Originální, novátorské názory 

2. Ne zcela běžné vlastní názory, které jsou inspirativní 
3. Vlastní názory v souladu s všeobecně akceptovanými závěry 
4. Málo vlastních názorů nebo nedostatečně argumentačně podložené 
5. Vlastní názor chybí 
 

 
Uplatnění DP:   1. Práci lze výborně uplatnit v praxi 

2. Práci lze částečně uplatnit v praxi 
3. Práci lze výborně uplatnit ve výuce 
4. Práci lze částečně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
5. Práce nelze v podstatě využít 

 
 

Jazyková stránka Grafická stránka 

1. Stylistika:  
 a) Výborná 

b) Velmi dobrá 
c) Dobrá 
d) Nevyhovující 

1. Výborná 
2. Velmi dobrá 
3. Dobrá 
4. Nevyhovující 

2. Gramatika: 
 a) Výborná 

b) Velmi dobrá 
c) Dobrá 
d) Nevyhovující 
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Zásadní připomínky k BP: 1. nemám 
2. mám tyto: 

 

 
Další hodnocení: 
 
Hodnocená práce představuje solidně zpracovanou strategickou analýzu nestátního zdravotnického subjektu 

v prostředí domácího zdravotnického systému – konkrétně společnosti MEDICONET s.r.o. 

Metodicky vychází diplomantka z analýz externího a interního prostředí subjekt, přičemž hlavní nástroje hodnocení  

představují PEST/SLEPT analýza, 4C, Porterův model 5 sil  v prvním případě a 7S a tzv. mortonovská klasifikace 

ziskových a neziskových subjektů v úpravě podle Pirožka (Pirožek, 2005) v případě druhém. 

 

Struktura práce se poněkud odchyluje od klasické formy, nicméně je vhodně přizpůsobena zaměření práce a 

ulehčuje případnému čtenáři orientaci v textu. Na druhou stranu je vlastní přínos diplomantky poněkud „rozdroben“ 

do jednotlivých dílčích kapitol, což se poněkud negativně odráží až v příliš stručném a „cudně“ formulovaném závěru 

práce. Použité odborné zdroje a literatura jsou citovány v souladu obvyklými postupy, grafické prvky a přílohy pak 

vhodně doplňují obsah DP. 

 
Celkově hodnotím práci jako relativně zdařilou, kompaktní a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě: 

1. ano 
2. ne 

 
Navrhovaná klasifikace:  1. výborně 
    2. výborně nebo velmi dobře dle ústní obhajoby 

3. velmi dobře 
4. velmi dobře nebo dobře dle ústní obhajoby 
5. dobře 
6. dobře nebo nevyhověl dle ústní obhajoby 
7. nevyhověl 

 
 
 
Otázky k ústní obhajobě práce: 
 
Jakým způsobem byly přijaty Vaše závěry vedením hodnocené společnosti? 

 

Domníváte se, že jsou podmínky pro fungování NZZ v České republice nastaveny optimálně? 

 
 
Datum:         Podpis vedoucího DP: 
 
15. 6. 2010        Ing. Ondřej Lešetický 


