
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Praze dne 7. 12. 2021
Vážení,

ve spolupráci Fakulty informačních technologií ČVUT s laboratoří OpenDataLab vzniká nový 
projekt zaměřující se na problematiku nedostatku lékařů v České republice. Práce je 
vypracována jako moje diplomová práce, práce studenta magisterského oboru XXX Fakulty 
informačních technologií ČVUT. Zdrojové kódy tohoto projektu budou dostupné na GitHubu.

Cílem této práce je zpracování a analýza aktuálního pokrytí lékařských oborů v závislosti na 
území a populaci a vytvoření mapy dostupnosti zdravotnické péče v ČR s následnou predikcí 
vývoje v nadcházejících minimálně 3 letech. Nedílnou součástí této práce je získání 
nezbytných dat od různých lékařských správních orgánů, škol, případně pojišťoven pro 
realizaci zvoleného tématu, ideálně v rozmezí posledních 5 - 10 let. Analýza těchto dat 
pomůže především včas odhalit problematická místa a obory, tak aby bylo možné 
systematicky předcházet výpadkům zdravotní péče napříč celou Českou republikou. Hlavním 
cílem je vytvoření internetové aplikace, která bude srozumitelná a dostupná nejen všem 
zdravotnickým institucím, ale i široké veřejnosti. Nová aplikace bude sloužit k upozornění na 
kritické lékařské obory i geografické oblasti a hrozící nedostupnost zdravotnické péče v 
budoucnosti. Práce je zároveň koncipována tak, aby dokázala reagovat na aktuální vývoj 
situace a aby v případě aktualizace a poskytnutí nových dat dokázala přemodelovat stávající 
trendy a reflektovat skutečnost, což se poté odrazí i v následné predikci vývoje. Všechny 
zdravotní instituce, pojišťovny i školy se tak budou moci díky získaným znalostem zaměřit na 
problémové specializace a místa a dle svého uvážení motivovat stávající i budoucí lékaře k 
úspěšnému pokrytí zdravotnické péče v České republice. Veřejnost získá povědomí o 
rozložení sil lékařského personálu a díky dostupným informacím může například upozornit 
státní orgány na vznikající problém nebo se rozhodnout o migraci do dané lokality.

Z tohoto důvodu podávám následující žádost:
Prosím o data, které shromažďuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Jedná se o údaje 
absolventů za posledních 10 let, ale také o údaje současných studentů této fakulty. 
Konkrétně jde o následující informace:

● specializace/obor studenta
● datum (plánované) promoce studenta
● akademický rok při nástupu do prvního ročníku
● věk studenta při nástupu do prvního ročníku
● státní příslušnost studenta
● datum / akademický rok, ke kterému jsou výše vyjmenované body relevantní

O informace žádám ve formátu .csv, .xlsx, nebo .feather s kódováním UTF-8 a
formátováním času dle platné normy ISO 8601. V případě použití jiné normy, prosím, uveďte
její specifika. Zároveň jakákoliv další informace o studentovi (např. okres jeho bydliště) je
vítána, jelikož může pomoci ke zlepšení predikcí výsledné aplikace.

https://github.com/opendatalabcz/mapa-zdravi


Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás, Univerzitu Karlovu, 
tímto žádám o záznamy studentů v rozsahu výše specifikovaném.

Děkuji za spolupráci při vytváření tohoto projektu.

S pozdravem,

XXX
datum narození: XXX
trvale bytem: XXX
Datová schránka: XXX
Emailová schránka: XXX


