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1. Zadání závěrečné práce.
Práci lze hodnotit jako přiměřeně náročnou, neboť se zabývá návrhem a realizací webového
informačního systému umožňujícího vyhodnotit data z dotazníku, který vyplnili pacienti s infekčním
onemocněním bakterií chlamydie. Bakalářská práce navazuje na bakalářskou práci pana Jeřábka L.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své práce pracoval samostatně, aktivně a systematicky. Svá dílčí řešení
pravidelně konzultoval a na konzultace byl vždy připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student, po konzultaci s MUDr. D. Polcarovou, se nejdříve seznámil s problematikou chlamydií. Na
základě těchto poznatků diplomant přistoupil k volbě softwarových prostředků, návrhu a
implementaci databázového informačního systému formou webovské aplikace.
Vzniklá aplikace poskytuje nástroj, který umožní poskytnout pomocí agregovaných sestav přehled
celkových finančních nákladů při léčbě za určené období, rozlišené na část, kterou uhradí zdravotní
pojišťovna a část, kterou uhradí pacient. Další funkcí aplikace je hodnocení sociálních dopadů na
život pacienta s důrazem na dlouhodobou finanční zátěž.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Po analýze dat v databázi umožní lékařům prezentovat celkové náklady související s léčbou
chlamydií pracovníkům MZ ČR, ČLK Praha a zdravotním pojišťovnám. Vytvořený softwarový
produkt je možno používat v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr použité literatury je v práci uveden a převzaté části rovněž jsou označeny a odlišeny od
vlastních výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se problematikou řešící informační systém formou webovské aplikace.
Přínos této práce spatřuji v možnosti nalezení odpovědí na otázky související s onemocněním
chlamydiemi. Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým účelům a v praxi.
Textovou část práce lze považovat za zdařilou, poměr teoretické části a vlastní implementace je
úměrný.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych se chtěl diplomanta zeptat, zda by mohl sdělit komisi, jaká jsou očekávání s
provozováním IS a na jakých fórech budou výsledky prezentovány.
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