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1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce svým obsahem odpovídá rozsahu zadání částečně, teoretická část je zpracována v
dostatečné obsahové kvalitě, praktická část splňuje body zadání pouze omezeně. Konkrétně bod 4.
zadání "Návrh metodiky pro stanovení inviduálního glykemického indexu" není patřičně
rozpracován.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval na diplomové práci průběžně, bohužel však neměl dostatečné teoretické znalosti pro
práci a její dokončení. V průběhu řešení byly doplňovány základní a principiální technické
dovednosti a znalosti vývojového prostředí MATLAB. Student své pokroky průběžně a systematicky
konzultoval, vyvíjel podstatnou snahu práci řešit a dokončit, nicméně většinu doby si student
doplňoval základní technické dovednosti.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, definitivní obsah byl omezeně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je software naprogramovaný v prostředí MATLAB, který částečně navazuje na
jinou závěrečnou práci. Student obohatil program o další funkcionalitu, která vyhodnocení
zpřehlednila, nicméně neprovedl podstatnou inovaci.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je pojata rešeršně, student nepřenáší nové poznatky v oblasti technické analýzy glykemického
indexu, i když téma práce k tomu vybízí. V současné době není možno výsledky práce prakticky
využít, finální implementace musí být provedena v jiném vývojovém prostředí.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr odborné literatury odpovídá řešené problematice a převzaté části jsou jasně odděleny od
vlastního textu.

7. Souhrnné hodnocení.
V práci byl vytvořen software pro hodnocení glykemického indexu ve vývojovém prostředí
MATLAB. Student se v průběhu potýkal s nedostatečnými technickými znalostmi v oblasti
programování, které byly nutné pro řešení práce. To bylo způsobeno zejména absencí předchozího
technického vzdělání v bakalářském stupni. Práce přináší jen velmi mírnou inovaci v oblasti
hodnocení glykemického indexu. Teoretická část práce je velmi dobře zpracována, praktická část
není dobře zpracována a její rozsah je velmi malý. I přes tyto výtky práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Vysvětlete, jak tento software může pomoci k zlepšení diagnostiky glykemického indexu.
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