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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je z pohledu náročnosti na velmi dobré úrovni, která zcela naplňuje
požadavky na magisterskou práci. Struktura a návaznost jednotlivých částí práce je logická a plně
srozumitelná. Práce je úplná, diplomant splnil cíl velmi dobře.

2. Aktivita studenta během řešení.
Vzhledem k tomu, že se diplomant zajímal od prvních dní po nástupu na magisterské studium o
zadání a práci na tomto tématu a systematicky během celého studia danou problematiku zdárně
rozvíjel, nelze aktivitu studenta hodnotit jinak než výborně.

3. Aktivita při dokončování.
Jelikož byl na počátku řešení tématu stanoven ve spolupráci s diplomantem harmonogram řešení a
tento byl důsledně dodržován, nenastal v konečné fázi a ani v průběhu řešení projektu žádný problém.
Práce byla dokončena v předstihu a průběh řešení byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Tato práce se zabývá  návrhem a realizací řízeného kardiostimulátoru.Výsledná HW realizace a
software je naprogramován ve vývojovém prostředí Lab View a umožňuje různé nastavení systému
řízení kardiostimulátoru.  Samozřejmostí je nastavení vizualizovaného signálu jako je vzorkovací
frekvence, či hraniční pásma filtru. Důležitou součástí je také zpětná vazba na datový záznam, což
umožňuje uložení dat do souboru, popřípadě tisk vybraného úseku záznamu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce zcela nové poznatky sice nepřináší, ale vhodně je zde aplikována znalost
technických a medicínských znalostí. Jelikož diplomant věnoval značnou část důkladné rozvaze při
řešení problému a tato vyústila v zajímavé a důmyslné řešení, lze toto představené řešení  považovat
za jistý přínos k problematice monitorování v medicíně

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant jednoznačně prokázal orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikace získaných
poznatků do své práce a svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura je
adekvátní zadání diplomové práce a její rozsah svědčí o důkladném studiu a v průběhu řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Řešení diplomové práce bylo sestavení měřicího a řídícího řetězce pro realizaci řízeného
kardiostimulátoru. Tento systém je ovládán programem pro měření, zpracování a vizualizaci průběhů
EKG. Celý řetězec je zcela funkční a je schopen být využíván jako laboratorní úloha, ale také jako
výchozí prvek dalšího výzkumu měření a stimulace srdeční činnosti.

8. Otázky k obhajobě.
Jak se projevilo různé zesílení na kanálech videozesilovače při měření a zpracování EKG.
lze realizovat blokovací obvody s proměnnou velikosti i hardwarově?
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