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1. Splnění požadavků zadání. 

 

Zadání  Splnění  

Analýza možných tras průchodu 

pacienta  

Splněno v požadovaném rozsahu  

Ideový návrh počítačového systému 

sledující pohyb pacienta 

Splněno částečně, bez podrobnějšího popisu, možností, vazeb na 

ostatní části NIS a aplikace na konkrétní implementaci. 

Otázka použití RFID pro zvýšení 

bezpečnosti použití krevních konzerv 

Splněno velmi stručně, bez konkrétního návrhu řešení a porovnání 

s již existujícími aplikacemi 

Zlepšení managementu práce 

s krevními konzervami  

Odpověď na otázku jsem v práci nenašel  

Seznam potřebného technického 

vybavení a jeho přibližná cena  

Splněno v požadovaném rozsahu 

Diskuze o přínos systému pro kritické 

havárie  

Splněno v požadovaném rozsahu 

 

Autorka se v praktické části soustředila velmi výrazně pouze na jednu oblast zadání a ostatní zpracovala 

velmi povrchně, bez praktické aplikace na konkrétní případ. Omluvou ji budiž skutečně velmi rozsáhlé 

zadání. 

  

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

 

K formálnímu provedení práce nemám zásadní výhrady, až na zařazení samostatné kapitoly 5. 

Skloubení ryze odborných výrazů, často nepřekládaných z anglického jazyka s běžným textem je přiměřené. 

Místo popisu krevních skupin a dalších ryze lékařských pojmů v teoretické části měl být raději věnován 

prostor doplnění praktické části o konkrétní aplikaci poznatků na pracoviště FN Ostrava. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Pokud zúžím hodnocení na část práce, která se věnovala návrhu systému identifikace pohyby pacienta, je 

zpracování na vysoké úrovni, jak z hlediska zpracování teoretických podkladů, tak jejich použití pro praxi. 

Ovšem na úkor ostatních částí zadání, které jsou zejména v praktické části aplikovány velmi povrchně, ač 

mají dobrou teoretickou základnu v příslušné kapitole.    

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce aplikuje již známé poznatky z různých odborných oblastí na prostředí traumatologického centra. 

Z pochopitelných důvodů nepřináší žádné nové poznatky v technologické oblasti. Naopak tomu je v případě 

využití výsledků v praxi, které může být velmi přínosné pro zdravotnické zařízení a zejména pro samotné 



pacienty. Práce dává poměrně přesný a jasný návod na ideální aplikaci využití moderních technologií 

identifikace pohyby v praxi. Škoda, že autorka více nerozvinula další návaznosti a možnosti rozšíření RFID 

technologie do ostatních částí nemocničního prostředí. Grafické vyjádření by mohlo ukázat na propojení s 

mnoha dalšími subsystémy, které by podpořilo ideu zavedení v praxi. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Výběr studijních materiálů je dostatečný s vysokým podílem internetových zdrojů, které jsou v této oblasti 

nezbytností. Autorka nepoužívá systém přímých citací a seznam zdrojů vypisuje na konci odstavce. Nelze 

tedy přímo odlišit citaci od autorského textu. Vzhledem k ryze technickému pojetí práce to ale není 

podstatné. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

V textu autorka použila formulaci, že RFID technologie je nástupcem čárových kódů. To je v rozporu 

s většinou ostatních, kteří tyto technologie pokládají za principiálně rovnocenné, lišící se pouze možnostmi. 

Proto by měla tuto myšlenku obhájit. 

Protože textová část nedává přímou odpověď, měla by autorka ústně popsat zejména způsob a provedení 

navrhovaného RFID tagu a zda v návaznosti na výzkum a vývoj na fakultě předpokládá skutečné 

multifunkční využití jako koncentrátoru sběru dat. Pokud ano, tak jakých. 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Téma diplomové práce dávalo možnost navrhnout velmi inovativní zlepšení fungování traumacentra nejen 

ve FN Ostrava, ale i v mnoha dalších zdravotnických zařízeních. Princip by bylo možno využít i v jiných (a 

různých) oborech při nestandardních situacích, kdy je kapacita příjmové části zahlcena, namátkou příjmové 

sklady materiálu, úřady práce či další. Tuto možnost autorka využila jen částečně. Na teoretickou část, která 

je na vysoké úrovni  navazuje praktická část, která jakoby nebyla dokončena a některých témat  se dotýká 

jen letmo a odpovědi buď chybí  nebo nejdou do hloubky.  

 

Pozitivně naopak hodnotím velmi propracovanou část, která navrhuje způsob a provedení systému 

identifikace pacienta a sledování jeho pohybu. Ta je rovněž na velmi vysoké úrovni. Pokud by stejným 

způsobem byly vypracovány i další části práce, byla by hodnocena na výbornou. 

 

Vzhledem k tomu  a s přihlédnutím k nejasnému systému citací musím snížit své hodnocení o jeden stupeň.  

. 

 

 

Celkové hodnocení:  velmi dobře 
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