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Použití internetu v každodenním životě je zcela běžné. Pro prostor internetu platí také 
určité zákony. Jedná se o autorský zákon, Zákon o ochraně osobních údajů a další. V této 
oblasti panuje často představa, že např. obsah webu není vlastně ničí, je možno libovolně 
stahovat, používat, necitovat atd. Řada uživatelů je velmi překvapena, že i zde platí au-
torský zákon. Pro použití citací platí dle tohoto zákona přesná pravidla. Zveřejnění na in-
ternetu je zveřejnění jako každé jiné a je nutno postupovat v souladu se zákonem. Stejně 
tak se můžeme dostat do problémů, pokud budou na internetu zveřejněna data, která 
by šla považovat za data osobní. Za ně můžeme považovat výsledky přijímacích zkou-
šek, ale i výsledky testů atd. Tato data by měla být přístupna pouze danému studentovi 
tj. omezeně za pomoci nastavení přístupových práv. Stejně tak poskytování (v některých 
zemích i stahování) softwaru či hudby a filmů může být v některých případech trestné.
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Medicínské aplikace se svojí potřebou velkého množství přehledně zpracovaných infor-
mací by měli být předmětem neustálého zlepšování a měli by být v popředí informačního 
vývoje. Bohužel i v současné době rychlého rozvoje v oblasti internetových a mobilních 
aplikací na trhu přetrvávají zastaralé přístupy řešení informačních systémů. Po obsáh-
lé rešerši jsme navrhli uživatelské řešení, nejen pro lékaře, ale zároveň i pro pacienty.  
Navrhnuté řešení vylepšuje některé nedostatky informačních systémů pro praktické lé-
kaře a dbá na možnost přístupu do systému z různých zařízení, při zachování všech bez-
pečnostních kriterií. Přidává možnost využití Pocket PC pro připojení se do informač-
ního systému odkudkoliv, a tím umožňuje lékaři efektivní přístup do kartotéky. Pacienti 
mohou do systému vstupovat pomocí internetového prohlížeče. Též mají k dispozici zna-
lostní databáze a dostává se jim možnosti zpětné komunikace s lékařem. Díky možnosti 
zadávání informací do systému urychlují proces léčení.
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