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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)  1     2    3    4    N
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
O) Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1  velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Práce má dostatečný teoretický základ, který je nutný pro vysvětlení a pochopení předmětné
problematiky.
Typ podnikání společnosti, jejíž procesy v oblasti GDPR  jsou předmětem praktické části, je vhodným
výběrem. Z jedné strany je nutno zholednit, že oblast podnikání ve zdravotnictví je mimořádně citlivá
z pohledu potřeby ochrany osobních údajů. Druhým pohledem je administrativní a finanční zátěž a její
adekvátnost a přiměřenost při srovnání s malým počtem zdravotnického personálu společnosti a tím i
poměrně malému počtu pacientů.
Práce rovněž obsahuje praktická doporučení na unifikaci postupů (návrhy formulář).
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Metodické poznámky:
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
   klasifikačního stupně.
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019.
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru
 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).

Práce se pouze okrajově zmiňuje o skutečnosti, že zavedením GDPR nedošlo v oblasti zdravotnictví
objetivně k výrazné změně nakládání s daty pacientů. Zavedení směrnice má tak pro tuto oblast spíše
dopad formální, nežli praktický.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

K praktické části: Jak hodnotíte webovou aplikaci použitou pro zpracování směrnice z pohledu "cena
versus výkon" ?  Považujete její rozsah za dostatečný, aby byla vhodnou oporou, metodickým
základem a usnadněním administrativy při tvorbě směrnice pro malé společnosti / malé lékařské
praxe? Poskytuje vhodné vodítko i pro revizi a nastavení procesů z pohledu GDPR ve společnosti?

V Plzni, dne 15.5.2019 Podpis hodnotitele


