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1. Splnění požadavků zadání. 

Diplomová práce ve většině bodů splňuje požadavky zadání. Postrádám jen bod 6 zadání, standardizace 

měření průtoku krve v shuntu pro klinické podmínky hemodialyzačního střediska s ohledem na střední 

zdravotnický personál (všeobecná zdravotní sestra).  

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Z celkového pohledu je diplomová práce ucelená a řezení jednotlivých kapitol má logickou návaznost. Délka 

teoretické části je úměrná části praktické. Autor by však měl více zapracovat na detailech obrázků, 

konkrétně legend a popisků k nim. Z pohlednu gramatického se v textu vyskytují překlepy a drobné chyby. 

Avšak velkou nepozoností byl způsoben četný výskyt zkomolených variant slova „shunt“, „shutn“ a 

„schunt“. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Autor dostatečně popsal dlouhodobý vývoj shuntů u několika vytipovaných pacientů. Zde by stálo za 

zvážení proložení trendu vyššího stupně a případné porovnání trendů žen a mužů. V kapitole 7.3, kde autor 

vyhodnocuje věrohodnost měření pomocí BMT modulu mi není jasné, co vedlo autora k položení 15% 

hranice, zda se jednalo o nějakou ze statistických metod nebo byl údaj vyhodnocen z technické 

dokumentace přístroje. Zda s tímto údajem také autor pracoval? Zpracovaný software má příjemné 

uživatelské rozhraní. Zde se autor nevyjadřuje k vlastnímu algoritmu výpočtů, ani k procesu archivaci dat. 

Z celkového pohledu závěru je vidět, že se autor převážně zaměřil na analýzu dat ze vsetínské nemocnice, 

kde konkrétně rozebral vývoj průtoků AV shuntů. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Z pohledu přínosů je zajímavé dokladované potvrzení snižování parametrů průtoku v dlouhodobých 

shuntech, na které mohou zajisté zareagovat například výrobci shuntů a umělých náhrad a také výrobci 

dialyzačních monitorů pro zkvalitnění aplikované očisty krve.  

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Studijní prameny byly zcela v souladu se zadaným tématem a plně pokrývaly jeho rozsah. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Co je principem Dopplerova jevu? Co je to teplotní bolus? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Autor diplomové práce zvládl většinu zadaných úkolů s uspokojivým výsledkem. Výsledná data se autorovi 

nabízela k dalšímu zamyšlení a rozvoji zajímavého tématu. Vytvořený software vypadal uživatelsky 

přijemný, avšak nebyla popsána žádná část jeho algoritmu. Autor se nevěnoval gramatické stránce své 



 

 

diplomové práce, v textu se vyskytovaly chyby a překlepy, hlavně klíčové slovo „shunt“, které je obsaženo 

v názvech kapitol i ve vlastním názvu diplomové práce. Autor nevěnoval příliš pozornosti obrázkům, které 

do textu vložil, konkrétně legendám a popiskům. Z celkového pohledu je práce přínosem akademickou obec 

i pro zdravotnickou praxi.  
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