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1. Zadání závěrečné práce.
Práce řeší poměrně  náročnou problematiku, téma práce bylo specifikováno poměrně pozdě až v
prosinci 2011 a vychází ze zájmu katedry zabývat se problematikou použití RFID ve zdravotnictví v
navazujících projektech. Zadání práce bylo splněno i když některým tématům je věnováno v práci
méně místa (management krevních konzerv) i když základní idea použití je zde srozumitelně
popsána. K jejímu řešení měla studentka méně času než jiní studenti, jejichž téma bylo zadáno
podstatně dříve.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala aktivně a systematicky, a využívala nabídnutých konzultací specialistů.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její podstatná část dokonce v takovém předstihu, že
bylo možno obsažené informace použít při specifikaci pre-seed projektu v dubnu 2012.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce představuje popis řešení dílčích částí automatizovaného systému sledování pacientů v příjmové
části urgentního centra FNO s využitím RFID  a jako taková bude použitelná při dalším eventuální
práci na realizaci funkčního systému.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Za největší přínos práce považuji to , že v poměrně krátké době diplomantka shromáždila některé
důležité údaje ,z nichž by bylo možno vyjít při zpracování detailní analýzy a návrhu navrhovaného
systému sledování pacientů na urgentním příjmu traumatologického centra FN Ostrava, což
charakterizuje i způsob využití této práce. Jde tedy o práci kompilačního charakteru, avšak výsledky
týkající se pohybu v konkrétním prostoru traumacentra a rozmístění snímačů uvedených na jeho
plánu vznikly na základě jejich osobních konzultací a je možno je považovat za původní informace.
Ne všechny části byly dovedeny do potřebného detailu, např. koncept informačního systému a jeho
propojení na NIS, což s ohledem na krátkou dobu která byla , ne vinou  diplomantky, k dispozici, ani
nebylo možné.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomantka využila všech dostupných studijních pramenů , Odkazy na prameny jsou vedeny
poměrně důsledně, doslovné citace práce neobsahuje.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce představuje hodnotný úvodní materiál k problematice návrhu a implementace systému
sledování pacientů na urgentním příjmu traumatologie FN Ostrava.

8. Otázky k obhajobě.
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