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1. Splnění požadavků zadání.
Náročnost práce odpovídá nabytým znalostem po studiu navazujícího magisterského studia. Práce
téměř ve všem odpovídá zadání, vyjímku tvoří první bod, který bych vzhledem k obsahu nazvala
spíše „Obecný popis problematiky kardiostimulace. Problematice životnosti baterií v
kardiostimulátorech se totiž věnuje jen sedmá a poslední kapitola teoretické části.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Pokud jde o celkové uspořádání práce, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Teoretická část
práce mi však přijde poměrně dost objemná, některé kapitoly mi pro pochopení diplomové práce jako
celku, nepřijdou nutné. Stran úpravy práce a jazykového vyjadřování nemám žádné výhrady.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Návrh a následné použití programu pro hodnocení baterie je funkční. Program je přehledný a pracuje
správně. Sledování dvou stěžejních parametrů, tedy tvarů impulsů a vzdáleností mezi nimi funguje
dobře.
Na druhou stranu, v klinické praxi je téměř zcela vyloučeno, aby se implantovaný kardiostimulátor
dostal do stavu, kdy se tvar impulsu nebo frekvence stimulace změní. Tato změna může nastat až při
kritickém stavu baterie. Díky pravidelným kontrolám kardiostimulátorů v arytmologických
ambulancích je prakticky nemožné, aby se stimulátor do této fáze dostal. Proto bych výsledků
diplomové práce použila v praxi spíš pro univerzitní a výzkumné účely.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Tato práce přináší nové poznatky ve smyslu hardwarového a softwarového řešení problematiky
měření stavu baterie kardiostimulátoru. Výsledků práce bych v praxi použila spíše pro univerzitní a
výzkumné účely. V klinické praxi mi tato metoda nepřijde dostačující, a to z toho důvodu, že při
kontrole pacienta v ambulanci se hodnotí mnohem více parametrů, než je jen stav baterie. Zároveň se
v ambulanci při návštěvě pacienta provádí pomocí programmeru i několik testů funkce
kardiostimulátoru a elektrod, které jsou bezdpodmínečně nutné. Proto si provoz ambulance bez
použití programmeru nedokážu představit.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je více než dostatečný, diplomantka si díky nim mohla vytvořit velice
dobrý přehled o dané problematice. Pokud jde o převzaté prvky, objevují se jen v teoretické části, kde
se neočekává, že by studentka přišla s nějakými zásadními novými poznatky. Citace jsou všude řádně
uvedeny. Naopak v praktické části se vyskytují téměř výhradně vlastní výsledky.

6. Otázky k obhajobě.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce, až na drobné detaily odpovídá zadání. Vzhledem k tomu, že problematika kardiostimulace je
velmi obsáhlá, bylo pro pochopení smyslu práce nutné velkou část práce věnovat teoretickému
úvodu. Pokud jde o softwarové provedení, program je přehledný a funkční. Jak už jsem uvedla výše,
v klinické praxi se nestává, aby se tvar impulsů či stimulační frekvence při kardiostimulaci měnily.
Proto bych výsledků této práce využila pouze pro výzkumné účely.
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