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Diplomová práce Lucie Bartůňkové eHelth má 103 stran, je přiměřeně svému obsahu ilustrovaná. 

Práce je zpracována v odpovídaj ící grafické úpravě, bez zásadních překlepů a pravopisných chyba v 

souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními doku

menty. 

Diplomantka splnila zadání diplomové práce, tj. zmapovat využívání nových médií ve zdravotnictví, 
představení konkrétních eHealth projektů v České republice i zahraničí včetně jejich srovnání a prů
zkumu reálného využívání a popis využití nových technologií pro zdravotně postižené a pacienty. 

Diplomantka projevila schopnost samostatné, soustavné a smysluplné práce, zorientovala se v proble

matice a prostudovala přiměřené množství pramenů. Struktura závěrů má charakter přiměřený diplo

mové práci 
v magisterském stupni studia. Obsah textu vystihuje zadané téma, včetně relevantních souvislostí. V 

některých případech jsem zaznamenal kvantitativně nevyrovnaný přístup k popisu souvisejících témat, 
cožje obvyklé v případech skutečného a zaníceného zájmu o téma. Oceňuji, že diplomantka uchopila 

(a pochopila) problematiku nových médií v pravém slova smyslu tohoto termínu a vydestilovala atri

buty NM podstatné pro zdravotnický sektor. 

V diskusi doporučuji zaměřit se na praktický, resp. ekonomický přínos popisovaných technologií a 

trendy v jejich užití v kontextu komparace s alternativními, tzv. klasickými, technickými řešeními ať 

již v současnosti či v minulosti. 

V případě, že by Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK s diplomantkou spolupracoval dále, 
doporučoval bych část práce využít i pro výuku v rámci Studia nových médií, stejně tak by bylo mož

né digest hodnoceného dokumentu upravit pro publicistické účely. 

Diplomantka práci zpracovávala samostatně a soustavně, její text byl připravován a konzultován prů
běžně, informační zdroje v diplomové práci jsou uváděny korektně. Vzhledem k tomu, že diplomantka 

provedla rozumné a užitečné shrnutí problematiky v souladu se zadáním, považuji předložený materiál 

Lucie Bartůňkové za odpovídající diplomové práci a hodnotím ji stupněm výborně. 
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