
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Oponenti: Ing. Jakub Pindor, Ph.D.
Téma: Návrh a realizace 3D vizualizace v medicínských aplikacích
Verze ZP: 1
Student: Bc. Mariusz Lipus

1. Zadání závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je z pohledu náročnosti na dobré úrovni, Struktura a návaznost
jednotlivých částí práce je svým způsobem logická a přiměřeně srozumitelná.

2. Aktivita studenta během řešení.
Bakalář na tomto tématu většinou pracoval samostatně a několikrát konzultoval problematiku řešení
práce. Aktivitu studenta lze hodnotit jako dobrou, protože řešení věnoval dostatečné úsilí.

3. Aktivita při dokončování.
Bakalář svou práci řešil většinou samostatně. Práce byla dokončena včas a průběh řešení byl
konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Zpracování bakalářské práce se věnuje návrh a implementace 3D vizualizace vektokardiografického
záznamu.  Výsledkem práce je funkční zařízení vizualizace, které je uzpůsobeno pro laboratorní nebo
zkušební provoz.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Zařízení je funkční pro OFF line vizualizaci a statické zobrazení křivky v prostoru. Z tohoto pohledu
se jedná o dílčí posun a přínos k problematice VCG.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Bakalář prokázal solidní orientaci v odborné literatuře a technické dokumentaci  a  získané poznatky
do své práce a svých pracovních postupů vhodně zakomponoval. Uváděná prostudovaná odborná
literatura je adekvátní zadání bakalářské práce a její rozsah svědčí o důkladném studiu a v průběhu
řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Zpracování bakalářské práce se věnuje návrh a implementace 3D vizualizace  vektokardiografického
signálu.  Výsledkem práce je funkční vizualizace prostorové křivky VCG s pomocí brýlí pro virtuální
realitu. Bohužel technické zhodnocení daného řešení po stránce testování není zcela řešeno.
Hodnocení kvality výstupu se opírá pouze o subjektivní hodnocení.

8. Otázky k obhajobě.
1) Proč není provedeno testování kvality vizualizace po technické stránce?
2) Lze pomocí Vámi navrženého postupu provést vizualizaci pohybující se křivky?

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 19.05.2017 doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.


