
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Miloš Novotný 
Téma práce: Sběr dat ve zdravotnických zařízeních 
  

Cíl práce: Vytvořit systém zabezpečující sběr dat ve zdravotnickém zařízení a jejich využití 

k vyhodnocení diagnóz pacientů. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti střední 

praktické zkušenosti střední 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování střední 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Zadání práce bylo zaměřeno poměrně široce na sběr dat ve zdravotnickém zařízení a na jejich další využití, což 

není vůbec jednoduchá záležitost s ohledem na značně složité uživatelské prostředí. Vytvoření webové aplikace 

proto s vhodně sestavenou databází tuto situaci může zjednodušit. Zjednodušená forma sběru dat umožňuje 

ukládat data o pacientech a připravit je k dalšímu použití. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Práce je zpracována přehledně a obsahuje všechny náležitosti. Grafická úprava je na velice dobré úrovni. 

Provedená analýza je na požadované úrovni. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Uživatelský projekt na úrovni bakalářské práce naplnil požadavky, na jeho zozsah  i obsah. Pro jeho praktické 

uplatnění by bylo přirozeně třeba další aktivity, které by respektovaly především požadavky koncového 

uživatele podle konkrétní profese. Za základ pro další práce jej lze považovat. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

Co představuje úloha administrátora  v systému? 

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce průměrné       
stylistická úroveň průměrné       
práce s literaturou včetně citací průměrné       
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) nadprůměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše průměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

průměrné       

odborné zvládnutí problematiky průměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, postupů průměrné       
kvalita návrhu řešení průměrné       
komplexnost řešení komplexní       
návrh datových struktur průměrné       
uživatelské rozhraní průměrné       
odborné zvládnutí problematiky průměrné       
rozpracovanost dokončeno       
využitelnost praktické části v praxi částečná       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci průměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) průměrné       

uživatelská příručka nelze hodnotit       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na CD ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. Řešení problému zabezpečení dat proti zneužití 

2. Jak je vyřešena otázka hostingu? 

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně minus 
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