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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1-2-3-4 

 1. Všeobecná charakteristika práce 
 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

 2. Aktivita studenta 
 

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

 3. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytyčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz 1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

 4. Práce s odbornou literaturou 
 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

 5. Formální stránka práce 

 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 

kvalifikačních prací) 
1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková úroveň práce 1 

 



 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Předložená bakalářská práce vychází ze zájmu studentky o problematiku komunikace zdravotnického personálu 
s technickým personálem, který je zodpovědný za fungování zdravotnických přístrojů, a zároveň ze zájmu o nové 
komunikační technologie. 

Ve své práci studentka navrhla komunikační řetězec mezi zmíněnými dvěma skupinami nemocničního personálu 
s využitím moderních komunikačních technologií tak, aby se usnadnila a urychlila výměna technických informací. 
Ve své práci se věnovala všem aspektům souvisejícím s nasazením komunikačních nástrojů, jak po teoretické 
stránce, tak i té praktické. Řešila celou řadu otázek týkajících se bezpečnosti přenosu dat, použití bezdrátových 
technologií v nemocničním prostředí, využití autorizovaných přístupů a v neposlední řadě co nejjednodušší 
implementaci navrženého systému do komplexních informačních systémů používaných v nemocnicích. 

Svá teoretická východiska pak ověřila s reálným hardwarem (Hardwario IoT prvky, HW a SW), softwarem / 
cloudovými službami (Microsoft 365), a otestovala v provozu radiologického oddělení Ústavu pro péči o matku a 
dítě v Praze.  

Rozsah a zpracování řešeného tématu je na vysoké úrovni. Téma je velice aktuální a přínosné. Celý koncept a 
provedené testy pak ukázaly, že navržené řešení je životaschopné. Určitě by stálo zato ho dále rozvíjet a dovést do 
stavu funkčního prototypu. 
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