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Tato diplomová práce dosahuje bezesporu vynikající úrovně komplexního
systému, který se relativně pomalu a obtížně prosazuje v našem zdravotnictví.
Jde o velmi záslužnou iniciativu, a to jak co do vlastního systému, tak také co do zaměření
diplomantčina zájmu. Výsledkem je kvalifikovaný popis a také rozbor zcela aktuálního
vývoje jednoho z nejvýznamnějších prvků stále ještě pokulhávající informatizace (nejen
české) společnosti. Tu aktualitu této práce musím zvlášť vyzdvihnout, protože pružně
reflektuje řadu rozhodujících opatření z hlediska státní informační politiky a zejména politiky
zdravotnické, která se datují posledními léty, včetně těch z podzimu tohoto roku.
V neposlední řadě je třeba uznat velmi případný výběr a znalost situace ve vývoji
elektronizace zdravotnictví v různých evropských zemích.Nevyhnula se ani hodnotícím
vyjádřením, i když jimi podle mne až příliš šetří. Nicméně z některých uvedených statistik,
které uvádí, jsou kritické stránky práce vůči našemu stavu vývoje v některých případech
představení

zřejmé.

Práci lze vytknout několik formálních nedostatků, a to především dosti časté
opomíjení interpunkce ohraničující vložené věty v souvětích. Také bych změnil
nerovnoměrné rozdělení práce do kapitol (příliš obsáhlá čtvrtá kapitola narozdíl od dvou
předchozích, i když jde vlastně o to, co signalizuje celkový název díla). Naopak grafická
úroveň, volba grafů a dokreslujících vyobrazení je na výborné úrovni.
Konečně

musím pochválit jak obsáhlou a skutečně orientační předmluvu, tak závěr
práce. V něm autorka prokázala dobrou znalost situace v prostředí, kde se IZIP
vyvíjí, a dokázala vystihnout jak překážky, tak hlavní klady a předpoklady jeho nadějné
perspektivy. Nicméně ze srovnání s vyspělejší Evropou, pokud vynecháme už tradičně (od
80. let) skvěle zakládaných počítačových medicínských programů ve Švédsku, vyplývá, že
nejsme zase až tak opožděni.
předložené

Autorka v celém průběhu zpracovávání díla pracovala samostatně a z hlediska
vedoucího práce nemám k průběhu přípravy ani k výslednému dílu kromě několika málo,
které jsem už uplatnil při vedení, žádné připomínky. Poněkud mi chyběly konzultace
bezprostředně před dokončením práce.
Závěr:

Výsledné dílo hodnotím jako odpovídající kritériím kladeným na daný stupeň
aprobace. Významným jeho kladem je analytický charakter představení systému, který
aktuálně tvoří velmi významnou součást nové informační politiky našeho státu. Vzhledem k
tomuto celkovému hodnocení navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Petry Keřkové
stupněm "výborně".
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