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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená diplomová práce svou náročností přesahuje standardní požadavky na diplomovou práci,
její rozsah je velmi široký, nicméně v práci se podařilo vyřešit všechny body zadání úspěšně.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Diplomová práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe logicky navazují. Teoretické části je určena
zhruba čtvrtina práce, zbytek je naplněn analýzou problémů zadání a jejich implementací. Jazyková
stránka práce je na dobré úrovni, celková úprava taktéž.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem diplomové práce je framework, který bude postupně rozšiřován o další funkční části tak,
aby mohl být nasazen v domácí lékařské péči, jako spotřebič informací z různých senzorů, které
mohou být umístěny na těle pacienta, případně pro klinickou praxi. Z toho důvodu byl požadavek na
modulární řešení, přičemž prvním řešeným modulem jednotka pro zobrazení stavu pacienta a otřesů,
které mohou vznikat při epileptických záchvatech. Zároveň na požadavek z praxe byla vypracována
studie možného řešení umisťování EKG senzorů na tělo pacienta expertním systémem, případně
vzdáleně odborníkem. V průběhu řešení se pracovalo s mnoha platformami, z nichž nakonec
vyplynulo využití WPF a platformy .NET. Z mého pohledu je možné hodnotit hlavně funkčnost
celého řešení, konceptu. Původní webová koncepce by sice šla realizovat (existuje propojení
Silverlight a sériový port, o kterém se diplomant zmiňuje negativně), ale publikované řešení lze
prozatím využívat efektivněji.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší nové poznatky ve smyslu využití různých hardwarových komponent v kontextu využití
strojového času apod. Využitelnost v praxi je vysoká, mobilní medicína, homecare jsou pojmy, které
jsou často skloňovány, méně často úspěšně realizovány. Toto řešení má potenciál, který bude využit
po vyřešení technických potíží (konzole pro zaměření EKG, záznam EKG a EEG) experimentálně v
klinické praxi.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny nebyly exaktně určeny, diplomant použil zejména webových odkazů a současných
článků s obdobnou problematikou. Vlastní úvahy a výsledky jsou řádně odlišeny od převzatých
prvků.

6. Otázky k obhajobě.
1. Lze jednoduchým způsobem exportovat získaná data i na mobilní platformy ?
2. Jak je na tom předložené řešení s licencemi ?
3. Máte představu o celkové sumě za podobné řešení s modulem vibrací ?
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7. Souhrnné hodnocení.
Diplomant prokázal nejen dobrou orientaci v dané problematice, jejíž záběr je skutečně široký, navíc
je třeba ocenit komunikaci při řešení problémů, které při řešení vznikly. Diplomant spolupracoval na
vývoji komunikačního protokolu s diplomantkou oboru Měřicí a řídicí technika, přičemž výsledkem
je návrh obecného protokolu pro komunikaci zařízení, která data měří a frameworkem. Diplomová
práce splňuje zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.
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