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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Procházka Jméno: Jan Osobní číslo: 484323
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
Název práce: Porovnání softwarových řešení pro výjezdové skupiny ZZS

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
bodů

1. Splnění  cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

Každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci. Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno
maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, se hodnocení
odpovídajícím způsobem snižuje. Uvedení cíle v úvodu práce je povinné.

18

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 30)*

Oponent posuzuje relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných poznatků.
Pokud převažuje doslovné převzetí textů, snižuje oponent hodnocení až o 15 bodů (přirozeně za předpokladu dodržení
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických poznatků, literatury
a zdrojů.

20

3. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického zpracování a
závěrů práce. (0 – 30)*

Maximální počet bodů lze udělit práci, která má praktický význam pro konkrétní organizaci a která je v ní realizovatelná.
Rovněž práce, která má význam pro obohacení teoretických poznatků, může být ohodnocena maximálním počtem bodů.
Tento aspekt posuzuje oponent zejména z hlediska vhodnosti k publikování. Za drobné metodologické nedostatky se
hodnocení snižuje až o 5 bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný
metodologický přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k
závěrům. Celkem 30 bodů za velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších aktivit  jako je účast na vědecko-
výzkumném projektu či grantu, aktivní účast na tvorbě publikací, patentů či užitných vzorů.
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4. Formální náležitosti a úprava diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu, grafy, tabulky,
citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

Oponent hodnotí formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. formátování textu,
struktury  práce,  seznamu použité  literatury,  vybavenosti  diplomové práce  grafy  a  tabulkami,  způsobu citování.  Za
nedodržení jednotlivých pravidel snižuje maximální hodnocení o 2 body za každý nerespektovaný atribut. Rovněž za
výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se
měla objevovat pouze standardní odborná terminologie a to zejména v českém jazyce (je třeba hodnotit  schopnost
vyjadřovat se technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování –
2 body), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a vše je čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a
ISO690-2 (2 body).
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5. Celkový počet bodů 50

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.
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III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak prakticky využijete výsledky SWOT analýzy?

2. Jak prakticky využijete výsledky nákladové efektivity?

3. Jaká byla Vaše zpětná vazba na ZZS? Představil jste osloveným ZZS svoje výsledky DP?

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ ❏ X ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Aspirant  předkládá diplomovou práci  na téma "Porovnání  softwarových řešení  pro výjezdové skupiny ZZS "  v
celkovém rozsahu 98 stran, 39 stran příloh a s celkem 68 použitými zdroji.
Otázka software v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof je velmi ožehavým tématem zvláště v rámci
ochrany zabezpečení dat. V teoretické části předkladatel hodnotí historický úvod od poloviny 19. století  až po
současnost. Již v této části se dopouští nepřesností v rozdělení a fungování ZZS, dále seznamuje čtenáře s právním
rámcem v ČR a nakonec představuje software pro zdrav. dokumentaci používaný v tuzemsku a zahraničí.
Vzhledem k tomu, že aspirant na obalu práce uvádí své tituly Bc. a DiS., je předpoklad, že již závěrečnou práci
zpracovával a formální stránka by neměla činit problém. Práce působí dojmem, že ji předkladatel zpracovával ve
významném časovém presu, kdy začátek práce je až na výjimky bez gramatických a stylistických chyb, ale od druhé
třetiny se vše mění. Práce se hemží gramatickými chybami, a to i v základních vyjmenovaných slovech, nevhodnou
stylistikou, chybějícími nadpisy (např. str. 81). Používaní obsoletních a hovorových výrazů je rovněž běžné (např.
dispečer). Překlad tématu práce do angličtiny považuji za hrubou chybu, která neměla být schválena. Na str. 2 sken
zadání práce je nečitelný; čitatel, který nemá přístupu k zadání z externího zdroje, nemá si jej jak přečíst.
Aspirant v textu používá zcela nestandardní formu citace v textu: „[1]–[5].“; nebo v textu citace chybí (např. str. 19).
Seznam použitých zdrojů je hrubou chybou, která se neopírá o žádnou citační normu, což je pro diplomovou práci
nepřijatelné.
Strany 52 a 92 jsou bezdůvodně zcela prázdné; na str. 37 je ukázka vyobrazení SWOT analýzy, pokud je vůbec
vhodné sem zařazovat tento obrázek, měl by být v přílohách.
Z odborných nedostatků musím upozornit na neschopnost rozlišovat mezi termíny legislativa a právo, v práci jsou
běžně zaměňovány. Velmi nešťastné je použití  v textu termínu „Krajské zdravotnické operační středisko“ nebo
„Krajské  operační  středisko“;  české  právo  ani  jeden  termín  nezná  –  „Zdravotnické  operační  středisko“  nebo
„pomocné operační středisko“ a v případě HZS se jedná o „Krajské operační a informační středisko“.
V teoretické části jsou vyloženy komentáře a subjektivní dojmy autora, které do této části rozhodně nepatří (např.
str. 16-17).
Fatální  nedostatky  však  spatřuji  v  metodice  a  diskuzi  práce.  Vlastní  metodika  práce  je  z  části  pouze  popis
jednotlivých vědeckých metod a zcela chybí hodnotící kritéria. Nachází se zde i faktické nedostatky, kdy autor uvádí,
že ZZS je státní organizace. Na str. 28 (poslední dva odstavce) je pouze subjektivní hodnocení bez odkazu na
analýzu  nebo jiné  podklady.  U  výkladu expertního  rozhovoru  musím rozporovat  větu:  „Tuto  roli  v  expertním
rozhovoru zajišťuje autor, který je profesí zdravotnický záchranář a má tudíž dostatečný pojem o funkci zkoumané
problematiky už z  povahy svého povolání.“  Povolání  zdrav.  záchranáře se věnuje zcela jiné problematice než
finanční analýze, hodnocení rizik (management) a problematice software pro zdrav. zařízení vyjma pohledu běžného
uživatele.
V metodice práce shledávám jako nedostatečné popisy hodnotících kritérií. Vysvětlený je pouze první bod „Nahlížení
do databází“ s bodovým hodnocením, u dalších kritérií není možné dohledat, podle čeho byly hodnoceny; tedy
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princip opakovatelnosti chybí.
V hodnotících kritériích pro daný software (i představovaný v teoretické části) postrádám velmi důležité body – např.
úroveň bezpečnostního přístupu, šifrování, ukládání dat a zálohování. Zvláště v době, kdy útoky na zdravotnická
zařízení jsou i v tuzemsku.
Představená analýza nákladové efektivity nekoreluje s představenými vzorci  pro výpočet v úvodní  části,  nebo
alespoň se to nedá adekvátně dopočítat. Tabulky jsou chaotické, nepřehledné a bez adekvátní legendy. Navíc se
jedná pouze o parciální výpočty s velkým počtem proměnných, opět chybí pevně stanová kritéria hodnocení.
Aspirant sestavoval SWOT analýzu, u které by se dalo nad některými údaji polemizovat s jejich zařazením, ale jedná
se o pomocný nástroj v rozhodování sestavovaný subjektivně, ale pokud je vytvořen, proč se s ním dále nepracuje.
Výsledné hodnoty nejsou dále zakotveny, resp. nic se od nich neodvíjí.
Diskuze je základním prvkem odborné vědecké práce a v této práci  zcela chybí.  To,  co nalézáme v kapitole
„Diskuze“ není diskuzí, ale holým shrnutím dříve popsaného.
Velmi pozitivně hodnotím „Expertní rozhovor“ a zpracované výstupy z něj. Informace zde obsažené jsou prakticky
nejpodstatnější z celé práce a je velkou škodou, že je autor nerozpracoval ještě podrobněji a nezkusil je diskutovat
mezi sebou a s odbornou literaturou (jen Scopus nalezl množství odb. článků s požitými klíčovými slovy práce).
Diplomovou práci i přes výše uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě. Práce obdržela celkem 50 b. s klasifikační
stupeň E (dostatečně) a je na samé hraně obhajitelnosti.

Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Böhm, MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


