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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Téma bakalářské práce je vysoce aktuální. Telemedicína je jeden z nejmladších oborů medicíny, který se stále
vyvíjí. Jak autorka správně uvádí, je to obor, který může usnadnit práci zdravotnickým i nezdravotnickým
pracovníkům, vést ke zlepšení a zkvalitnění zdravotní péče a za jeho pomoci lze předejít vážným zdravotním
problémům. V rámci práce se její čtenáři mohou vedle telemedicíny seznámit také s termíny eHealth a mHealth,
jejich historickým vznikem a praktickým využitím. Práce zdařile slouží jako úvod do těchto moderních disciplín
medicíny.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Téma práce si autorka zvolila sama. Autorka pracovala samostatně a s velkým zaujetím pro zvolené téma,
seznámila se s dostupnými domácími i zahraničními literárními zdroji, kterých vzhledem k poměrně krátké
historii tohoto oboru není mnoho. Zájem autorky o danou problematiku dosvědčuje také skutečnost, že pracuje
v renomovaném pracovišti, které je jedním z největších průkopníků telemedicíny v České republice. Toho
autorka využívá a v práci uvádí rovněž poznatky z nemocniční praxe tohoto pracoviště, zejména v kardiologii.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cílem předkládané práce bylo popsat termíny telemedicína a eHealth, shrnout jejich historii a současný stav,
uvést aktuální oblasti užívání a konkrétní případy a také zmínit trendy v těchto oborech. Ambicí předkládané
práce bylo podat obecný přehled o stavu oboru s konkrétními příklady z praxe tak, aby mohl čtenář po jejím
přečtení získat orientaci na poli aktuálního eHealth a telemedicíny. Vytyčeného úkolu se autorka zhostila velmi
dobře. V první části práce vysvětluje pojmy eHealth a telemedicína, uvádí jejich historický vývoj a současný
stav. Ve druhé části autorka popisuje aktuální stav telemedicíny a eHealth v kardiologii. Ve třetí části poté uvádí
příklady z praxe, kdy využívá data a praxi pracoviště, na kterém působí. Jak již bylo uvedeno výše, práce slouží
jako úvod do problematiky telemedicíny a eHealth a pomůže čtenářům získat orientaci v těchto moderních
oborech.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Práce autorky je velmi čtivá. Práce má 35 stran textu, který je po grafické stránce doplňován obrázky a
tabulkami. Po formální stránce splňuje požadované podmínky.
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