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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená diplomová práce svým obsahem plně odpovídá zadání a dostatečně jej naplňuje.

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.
Student ve své práci provedl rozsáhlou rešerši senzorů a metod pro kontinuální monitorování
glukózy. Ve stěžejní částí své práce hodnotí výsledky in vivo testů provedených na zvířatech. Závěry
této kapitoly jsou důležité pro další vývoj této metodiky měření srdečního výdeje.

V dalším bodě zadání své práce, student uvádí návrh HW řetězce pro kontinuální snímání glukózy v
roztoku, který je oproti předchozí verzi práce simulačně ověřen a v následujícím textu je uveden
postup praktického ověření, který je bohužel popsán pouze slovně. Výsledky testování v práci
zdokumentovány nejsou.

Tento fakt snižuje kvalitu této práce. Je však potřeba uvést, že ověření funkčnosti elektrody nebylo
přímou součástí zadání.

V poslední části práce student realizoval funkční SW rozhraní pro stanovení srdečního výdeje
měřením koncentrace glukózy, které také prakticky ověřil.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce vhodně rozšiřuje již známé metody měření srdečního výdeje o novou metodiku. Výsledky,
které přináší předkládaná práce, budou dále využity pro rozvoj navrhované metody měření a v
případě její certifikace bude tato metoda klinicky velmi významná.

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.
Student při řešení své práce prokázal schopnost pracovat systematicky a samostatně. Ve své práci
prokazuje velmi dobrou orientaci v řešené problematice. Práce se zabývá ověřením nové diluční
metody. Student provedl základní ověření, která směřují ke klinickým testům a následné certifikaci
nové metody ve zdravotnictví. V závěru své práce provedl návrh systému pro kontinuální měření
koncentrace glukózy, čímž nastínil možný další vývoj a zdokonalení navrhované metody měření
srdečního výdeje. Úroveň práce bohužel snižují časté překlepy a nefunkční odkazy.



8. Otázky k obhajobě.
Jakým způsobem a z čeho jste vytvářel roztoky glukźy o kterých se zmiňujete na str 80 Vaší práce?

Na str 81 Vaší práce uvádíte, že byly provedeny testy na elektrodě bez nanesení glukozooxidázy? O
jaké testy šlo a co bylo jejich cílem?

Byl použit k ověření elektrod vámi na vržený HW? Odpověď zdůvodněte, ev. popište postup a
dosažené výsledky.
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