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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Předložená diplomová práce je z pohledu náročnosti na vysoké úrovni a splňuje požadavky na
magisterskou práci. Práce se opírá o spolupráci s praxí a řeší reálné tak související problémy
stávajících řešení.

2. Aktivita studenta během řešení.
Vzhledem k tomu, že se diplomant zajímal od prvních dní po nástupu na magisterské studium o
zadání a práci na tomto tématu a systematicky během celého studia danou problematiku zdárně
rozvíjel, nelze aktivitu studenta hodnotit jinak než výborně.

3. Aktivita při dokončování.
Jelikož byl na počátku řešení tématu stanoven ve spolupráci s diplomantem harmonogram řešení a
tento byl důsledně dodržován, nenastal v konečné fázi a ani při vzniklých problémech v průběhu
řešení projektu žádný problém.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce se zabývá detekcí úniku krve u nitrožilních terapeutických zákrocích. Tento
terapeutický proces je realizován a řízen kontrapulzační pumpou. Řešení diplomové práce doplňuje
systém o detekci úniku krve v katétru při zákroku a tím zvyšuje bezpečnost pacienta. Systém detekce
je navržen tak, aby byl univerzálně použitelný nejen na různé typy kontrapulzačních pump, ale také
pro jiné zákroky, u kterých může docházet k úniku krve do katétru. Navržené technické řešení
využívá důmyslného principu , který byl otestován na reálných případech a tím byla ověřena i
funkčnost navrženého principu detekce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky v určitém směru přináší  a je zde vhodně aplikován technický princip ve spojení
s multi-disciplinárními poznatky na konkrétní praktické řešení.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant jednoznačně prokázal orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikace získaných
poznatků do své práce a svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura je
adekvátní zadání diplomové práce a její rozsah svědčí o důkladném studiu a v průběhu řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Jelikož je předkládaná práce  řešená pro praktickou realizací bezpečnosti terapeutických zákroků a
výsledek práce byl dostatečně dobře otestován, je vytvořené prototypové zařízení ihned připraveno k
použití.

8. Otázky k obhajobě.
Jaká je vlastní spotřeba zařízení a jakou dobu může zařízení pracovat bez výměny baterie?
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