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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práci lze hodnotit jako přiměřeně náročnou, neboť se zabývá vývojem modulu sloužícího k analýzám
videozáznamu formátu AVI, který byl pořízen v průběhu medicínských vyšetření anebo při měření
technických objektů atd. Diplomová práce navazuje na přecházející diplomovou práci Ing. Lukáše
Krahulce.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant během řešení své práce pracoval samostatně, aktivně a systematicky. Svá dílčí řešení
pravidelně konzultoval a na konzultace byl vždy připraven

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Diplomant po seznámení se s architekturou a funkcí systému FOTOMNG a s provedenými
vyšetřeními krční tepny na neurologické klinice FNsP v Ostravě (v rámci grantového úkolu s názvem
Vývoj zařízení na 3D ultrazvukovém zobrazení a měření aterosklerotického plátu, č. GAČR
101/06/0491, 2008) přistoupil k návrhu modulu představujícího jednoduchý videopřehrávač, který na
základě událostí zachycených na EKG grafu vybírá jednotlivé snímky a provádí jejich uložení. EKG
graf je k dispozici pouze ve videoformě a proto diplomant provádí analýzy EKG křivky s cílem
správného rozpoznání určené události. Vytvořený modul lze začlenit do systému FOTOMNG.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým
účelům a jako modul při analýze videozáznamu formátu AVI v rámci systému FOTOMNG.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr použité literatury je uveden v práci a převzaté části jsou rovněž označeny a odlišeny od
vlastních výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se problematikou zpracování snímků na PC. Přínos této práce spatřuji v
rozšíření možnosti systému FOTOMNG o jednoduchý videopřehrávač, který umožní např. na základě
EKG grafu nebo jiných podobných anebo bez takového záznamu vybírat jednotlivé snímky z AVI
záznamu a provádět jejich uložení k následnému zpracování. Takto rozšířený systém FOTOMNG
bude možno využívat ve všech oblastech tam, kde je prováděna analýza a vyhodnocování AVI
záznamu, např. v hornictví, v biomedicíně a jinde.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych se chtěl zeptat diplomanta, zda je možno analyzovat videozáznamy, u kterých
nemáme zaznamenán průběh EKG a v čem konkrétně spatřuje přínos své práci
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