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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená práce svým obsahem plně odpovídá zadání a dostatečně jej naplňuje. Náročnost
zvoleného tématu je střední.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své diplomové práce pracoval systematicky a samostatně. Postup své práce
pravidelně konzultoval se svým vedoucím i externím konzultantem. Na konzultace byl vždy patřičně
připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena s dostatečným předstihem. Její finální podoba a obsah byly dostatečně
konzultovány.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cíl, který si student v práci stanovil, splnil. Sběr dat prováděl systematicky a dlouhodobě. Realizoval
jednoduchý, přehledný a funkční software pro zhodnocení měřených dat. Na základě zhodnocených
výsledku pak provedl návrh nové metodiky měření recirkulace a průtoku krve v shuntu a její
standardizaci.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, ale rozšiřuje již známé výsledky v oblasti měření recirkulace a
průtoku krve v shuntu. Výsledkem této práce je jednak standardizace navržené metodiky
zmiňovaného měření, ale také sw pro zpracování dat. Je tedy pravděpodobné, že se výsledky této
práce budou dále využívány v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student vhodně využil všech doporučených studijních materiálů a po konzultaci s vedoucím práce je
doplnil o další studijní prameny. Jednotlivé převzaté části jsou řádně citovány a dostatečně odlišeny
od vlastních výsledků práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Kladně hodnotím zejména skutečnost, že si student vybral téma, které je možné využít pro praxi.
Výsledkem jeho práce je návrh metodiky měření recirkulace a průtoku krve v shuntu a její
standardizaci. Za tímto účelem také vytvořil funkční, uživatelsky přívětivou sw aplikaci. Pomocí této
aplikace získá lékař potřebný přehled o vývoji v cévním přístupu, který mu může být nápomocný při
zhodnocení jeho dlouhodobého stavu. Aplikace má zejména za úkol usnadnit interpretaci výsledků
měření na BTM modulu.

8. Otázky k obhajobě.
Jaká je pravděpodobnost, že Vámi navržená metodika včetně aplikace nahrazující papírový protokol
bude využívána v klinické praxi. Existují pro to nějaké překážky?

Bylo by možné navrženou aplikaci zakomponovat do některého z nemocničních informačních
systémů?
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